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Στήν  Ἴμβρο, «τῶν ὀλίγων πού ἔμειναν 
καί τῶν πολλῶν πού ξενιτεύτηκαν», 

ἑόρτασε ὁ Παναγιώτατος τόν Δεκαπε-
νταύγουστο, τελώντας τήν Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα Ναό τοῦ 
χωριοῦ του.

Σέ συγκινητική ἀτμόσφαιρα ἑορτά-
στηκε ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου στήν Ἴμβρο, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος προεξῆρχε 
στή Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε 
στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό στό χωριό του, 
τούς Ἁγίους Θεοδώρους. Μέ τόν Πατρι-
άρχη συλλειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητρο-
πολίτες Μοσχονησίων κ. Κύριλλος καί 
Μύρων κ. Χρυσόστομος, καί ἐκκλησιά-
στηκαν πλῆθος συγχωριανῶν του, ἀλλά 
καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων 
Ἀθηνῶν κ. Στέλιος Πούλαδος καί  Ἴμ-
βριοι πού ζοῦν στό ἐξωτερικό καί ἐπι-
στρέφουν τά καλοκαίρια στήν ἰδιαίτερη 
πατρίδα τους. 

«Πριν ἀπό 10 χρόνια εἴχαμε ἐδῶ στόν 
τόπο μας τέτοιες μέρες, ἐπισκέπτη ἕνα 
λόγιο καί προσφιλῆ ἀδελφό ἀρχιερέα, 
ὁ ὁποῖος ἔγραψε ὅτι ἦταν ἐδῶ μαζί του 
προσκυνητής καί ὁ Ἁγιοθεοδωρίτης 
Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος, λέγει, ἦλθε “νά 
στηρίξη τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα, νά ξορ-
κίση τό παράπονο, νά χαρίση γλύκα καί 
παρηγορία, νά μετρήση συλλογισμένος 
ἀπουσίες, πολλές καί ὀδυνηρές ἀπουσί-
ες, νά δώσει κουράγιο καί δύναμι γιά νά 
κρατήση παραπέρα ἡ πνοή”», θυμήθηκε 

Οἰκουμενικός Πατριάρχης:
 Ἐπιβιώσαμε, ἀνασυγκροτηθήκαμε, 

ξανασταθήκαμε στά πόδια μας καί συνεχίζουμε

ὁ  Ἴμβριος Πατριάρχης, καί ἀνέφερε στήν 
ὁμιλία του μετά τή Θεία Λειτουργία, 
πρός τό ἐκκλησίασμα.

«Και προσθέτει ὁ ὁμιλῶν σήμερα, 
προσθέτω ἐγώ, 10 χρόνια ἀπό τότε: Ναί! 
Θά κρατήση παραπέρα ἡ πνοή! Ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος! Μέ τά σχολεῖα 
μας καί τά βλαστάρια μας – τήν ἐλπίδα 
μας. Μέ τόν ἐπαναπατρισμό τῶν ξενη-
τεμένων ἀδελφῶν μας. Μέ τίς ἀνακαινι-
σμένες ἐνοριακές Ἐκκλησίες καί τά πολ-
λά ἀνακαινισμένα ἐξωκκλήσια μας πού 
τά ὀφείλουμε στόν προηγούμενο ποι-
μενάρχη μας, τόν Ἅγιον Μοσχονησίων. 
Ἀκόμη, θά κρατήση παραπέρα ἡ πνοή μέ 
τόν καινούργιο Δεσπότη μας τόν Μυτι-
ληνιό, πού τόσα πολλά ὑπόσχεται μέ τόν 
ἀκούραστο δυναμισμό του καί τήν αἰσιο-
δοξία του. Μέ τά σωματεῖα τῶν Ἰμβρίων 
τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ τήν πολυσχιδῆ δρα-
στηριότητά τους γιά τήν εὐστάθεια καί 
τήν πρόοδο τοῦ νησιοῦ μας. Θά κρατή-
σει παραπέρα ἡ πνοή μέ τήν ἀγάπη ὅλων 
μας γιά τήν Ἴμβρο, τόν τόπο πού μᾶς 
γέννησε, τόν τόπο πού πόνεσε, τόν τόπο 
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πού ἔκλαψε, τόν τόπο πού 
ἄδειασε, πού εἶδε τά παιδιά 
του νά σκορπίζωνται στούς 
ἀνέμους σάν τά τρελλά 
πουλιά, ὅπως θά ἔλεγε καί 
ἡ Μαρία Ἰορδανίδου.

Αὐτός ὁ τόπος ὁ πο-
νεμένος καί ταλαιπωρη-
μένος δέν δικαιοῦται νά 
ἀναπνεύσει; Νά δῆ ἀπο-
καθιστάμενες τίς εἰς βάρος 
του πολλές ἀδικίες; Νά 
ὑποδεχθῆ τά βιαίως ἐκριζωθέντα ἔκγονά 
του, γιά νά ἀρχίσουν μία καινούργια ζωή; 
Ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Ἐπιβιώσαμε, ἀνα-
συγκροτηθήκαμε, ξανασταθήκαμε στά 
πόδια μας καί συνεχίζουμε. Ποτέ ἀπό τό 
χρέος μή κινοῦντες – καί πάλι κατά τόν 
ἀλεξανδρινό ποιητή.

Διότι ἔχουμε χρέος πρός τούς πρό 
ἡμῶν, τούς γονεῖς μας, τούς προγόνους 
μας, τούς ποιμενάρχας μας, τούς ἱερεῖς 
καί διδασκάλους καί προύχοντας    τοῦ 
νησιοῦ μας, τούς εὐεργέτας του – ὅλους 
αὐτούς πού ἐδημιούργησαν τόν τοπικό 
λαϊκό πολιτισμό μας γιά τόν ὁποῖο σε-
μνυνόμεθα. Ἔχουμε χρέος πρός τά ἤθη 
καί τά ἔθιμά μας, πρός τά παιδικά βιώμα-
τά μας, πρός ὅλα αὐτά πού ζήσαμε ὅλοι 
μαζύ, τά παληά καλά καί εὐλογημένα 
χρόνια, πρίν ἀπό τά πέτρινα τῆς δεκαε-
τίας τοῦ ’60».

Ὁ Παναγιώτατος ἔκανε ἰδιαίτερη ἀνα-
φορά σέ ἕναν «ξεχασμένο καί ἀδικημέ-
νο» εὐεργέτη τοῦ νησιοῦ, μέ καταγωγή 
ἀπό τό χωριό του, τόν ἀείμνηστο Κων-
σταντῖνο Ἠλιάδη, διακεκριμένο καθηγη-
τή στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας καί 
τά Ἱεροσόλυμα, ὁ ὁποῖος, τόν περασμέ-
νο αἰῶνα, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 
’30, συνέβαλε οἰκονομικά στήν ἀνέγερ-

ση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολεί-
ου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, 
ἀλλά ἐνίσχυσε καί τά ἄλλα 
ὁμογενειακά σχολεῖα καί 
ἐκπαιδευτήρια τοῦ νησιοῦ. 
Μάλιστα, ἀνέγνωσε σχετι-
κό ἀπόσπασμα ἀπό τό τρί-
τομο ἔργο τῆς συγγραφέως 
Κατερίνας Νικολαΐδου-
Ντάναση, “Καισάρεια”, 
ὅπου ἀναφέρεται στήν με-
γάλη εὐεργεσία τοῦ Ἠλιά-

δη πρός τήν γενέτειρά του Ἴμβρο. 
Προηγουμένως, ὁ Πατριάρχης εἶχε 

ἀναφερθεῖ στόν βαθύτατο σεβασμό πού 
τρέφουν οἱ συμπατριῶτες του γιά τήν 
Παναγία, «πού εἶναι θρονιασμένη καί τι-
μωμένη στήν καρδιά τοῦ κάθε Ἰμβρίου, 
εἴτε τῶν ὀλίγων πού ἔμειναν ἐδῶ, εἴτε τῶν 
πολλῶν πού ξενητεύτηκαν, τούς ὁποίους 
ἡ Μάνα κατευώδωνε καί ἐμπιστευότανε 
στή χάρη τῆς Παναγίας». Ὁλοκληρώνο-
ντας τήν ὁμιλία του, εὐχήθηκε σέ ὅλους 
τούς πιστούς, καί ἰδιαιτέρως στούς συ-
μπατριῶτες του Ἰμβρίους, νά τούς προ-
στατεύει καί νά τούς ἐνισχύει ἡ Ὑπεραγία 
Θεοτόκος. 

«Ἡ σημερινή γιορτή τῆς Παναγίας, 
πού εἶναι ἡ προστάτιδα τοῦ νησιοῦ μας 
καί ὑποκλινόμεθα στήν χάρη της, ὅπως 
λέγει καί ὁ Ξυλούρης, νά εἶναι διαρκής 
προστάτις καί βοηθός ὅλων μας, νά μήν 
ὑπάρξει ὑποτροπή, νά μήν ὑπάρξει ἄλλη 
ὀπισθοδρόμισις, ἀλλά μόνον πορεία 
πρός τά ἐμπρός, μόνον πρόοδος, μόνον 
ἄνοδος, γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς 
Ἴμβρου. Ἀμήν». 

Πηγή: https://ec-patr.org/
Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἁνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης τῆς 9/6/20

Ἡ Ἱερά Ἐπαρ-
χιακή Σύνο-

δος τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης, συνῆλθε, 
τήν Τρίτη, 9 Ἰουνίου 
2020, σέ Συνοδική 
Συνεδρία καί συζή-
τησε τά θέματα τῆς Ἡμερήσιας Διάτα-
ξης, γιά τήν ἀντιμετώπιση ζητημάτων 
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὥρισε Συνοδική 
Ἐπιτροπή, γιά τόν προγραμματισμό καί 
τή διοργάνωση Ἐπετειακῶν Ἐκδηλώ-
σεων στό Ἡράκλειο, ἐντός τοῦ ἔτους 
2021, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση δια-
κοσίων ἐτῶν ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγ-
γενεσία καί τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κράτους.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὁμόφωνα ἀποφά-
σισε τή φιλοτέχνηση καί τήν τοποθέ-
τηση στό Ἡράκλειο, Ἀνδριάντα τοῦ 
Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου, τοῦ 
τελευταίου Αὐτοκράτορα στήν Κων-
σταντινούπολη τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμα-
ϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία παρακολου-
θεῖ μέ ποιμαντική ἀγωνία καί ἔντονο 
προβληματισμό τά συνεχιζόμενα περι-
στατικά παραβατικῶν συμπεριφορῶν 
(ὅπλα, βία, ναρκωτικές οὐσίες κ.λ.π.) 

καί καλεῖ ὅλους σέ 
αὐτοσυγκράτηση, 
ψυχραιμία καί σε-
βασμό πρός κάθε 
ἀνθρώπινο πρόσω-
πο.

Τέλος, ἡ Ἱερά Σύ-
νοδος εὔχεται καλή ἐπιτυχία στούς 
διαγωνιζόμενους στίς Πανελλαδικές 
ἐξετάσεις καί καλή πρόοδο στούς σκο-
πούς καί τούς εὐγενεῖς στόχους τους.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Ἁνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης τῆς 6/7/20

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε, 

τήν Δευτέρα, 6 Ἰουλίου 2020, σέ Συ-
νοδική Συνεδρία ἐνέκρινε Πρακτικά 
προηγούμενων Συνοδικῶν Συνεδριῶν 
καί συζήτησε τά θέματα τῆς Ἡμερήσιας 
Διάταξης, γιά τήν ἀντιμετώπιση ζητη-
μάτων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, καλεῖ ὅλους τούς 
ἀνθρώπους τῆς Κρήτης, ὅπως μέχρι 
σήμερα, μέ ὑπευθυνότητα καί προσοχή, 
νά συνεχίσουμε ὅλοι μαζί τήν προσπά-
θεια γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς 
τοῦ κορωνοϊοῦ, μέ πίστη στό Θεό καί 
κατανόηση στίς ὑποδείξεις τῶν ὑπευ-
θύνων προσώπων τῆς Πολιτείας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, τονίζει, γιά μιά 
ἀκόμη φορά, ὅτι τό Μυστήριο τῆς Θεί-
ας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο 
καθώς καί ὅτι ὁ σημερινός τρόπος με-
ταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας δέν δέ-
χεται ἀλλαγῆς, ὅπως, τονίσθηκε προ-
σφάτως στό Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου καί στήν Ἀνακοίνω-
ση τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπίσης, σχετικά πρός τό θέμα τῆς 
πρόσφατης συζήτησης γιά τήν ἀλλα-
γή τοῦ καθεστῶτος τῆς Ἁγίας Σοφίας 
στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ Ἐκκλη-

σία τῆς Κρήτης δηλώνει τήν ἀνάγκη 
τῆς διατήρησής του, μέ σεβασμό στήν 
Ἱστορία, τή συνύπαρξη τῶν Λαῶν, τῶν 
Θρησκειῶν καί τῶν Πολιτισμῶν, στή 
βάση τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλήθειας καί τῆς 
δικαιοσύνης, ὅπως τόνισε ἡ Α.Θ.Π. 
ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαῖος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, δέχθηκε τόν Ἐντι-
μολ. κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Περι-
φερειάρχη Κρήτης καί συζήτησε μαζί 
του τίς δυνατότητες ἐντάξεως σέ Προ-
γράμματα τῆς Περιφέρειας Ἐκκλησι-
αστικῶν ἔργων, Προνοιακῶν Δομῶν 
καί Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τή στήρι-
ξη καί τήν ἐνίσχυση ἐμπερίστατων καί 
ἐνδεῶν συνανθρώπων μας.

Ὁ κ. Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε 
τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς ὅτι ἡ Περιφέρεια 
Κρήτης θά εἶναι μέ χαρά ἀρωγός στίς 
δράσεις, τίς ὁποῖες ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Κρήτης.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή 

τήν πρόσφατη ἀπόφαση γιά τή μετα-
τροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κων-
σταντινούπολη σέ τζαμί, ἐκφράζει τή 
βαθύτατη θλίψη καί τήν ἀπογοήτευσή 
Της καί καταδικάζει ἀπερίφραστα τήν 
ἐνέργεια αὐτή.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἑνώνει 
τή φωνή Της μέ ὅλες τίς φωνές τῆς 
Οἰκουμένης, καί διατυπώνει τήν ἔντο-
νη ἀντίρρησή Της, στήν προκλητική 
καί διχαστική αὐτή ἀπόφαση, ἡ ὁποία 
προσβάλλει τήν Ἱστορία καί δημιουρ-
γεῖ νέα δεδομένα καί καταστάσεις.

Ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει στήν ἀνθρω-
πότητα, ἀποτελεῖ χαρακτηρισμένο 
μνημεῖο Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς 
Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO καί μαρ-
τυρεῖ τήν Ἱστορία, τόν Πολιτισμό, τή 
συμπόρευση καί τή συναλληλία τῶν 
Λαῶν καί τῶν Θρησκειῶν. Ἡ Μεγάλη 
Ἐκκλησία δέν «σμικρύνεται» ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρωπίνων φιλοδοξιῶν καί σκο-
πιμοτήτων.

Ἡ Ἁγία Σοφία δέν «διαγράφεται», 
οὔτε «παραγράφεται»! Στέκει ἀγέρω-
χη καί μαρτυρεῖ τό Οἰκουμενικό της 
πνεῦμα, τήν πορεία καί τήν προσφο-
ρά της, καθώς, γιά μία περίπου χιλιε-

τία ὑπῆρξε τό οὐράνιο καί τό ἐπίγειο 
κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκουμένης. 
Ἡ Ἁγία Σοφία καλεῖ στόν 21ο αἰῶνα, 
ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ἀληθινή 
κοινωνία, σέ γόνιμο διάλογο καί σέ 
οὐσιαστικό ἀλληλοσεβασμό.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, δηλώνει 
τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί στή-
ριξή Της, στό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο καί τόν Σοφό Οἰακοστρό-
φο Του, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενι-
κό Πατριάρχη Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟ, προσβλέποντας στήν ἀνα-
θεώρηση τῆς ἄδικης καί προσβλητικῆς 
αὐτῆς ἀπόφασης καί στήν ἄμεση ἀπο-
κατάσταση τῶν πραγμάτων, στή βάση 
τῆς ἀλήθειας, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ 
καί τῆς Ἱστορίας.

Ἡράκλειο, 11 Ἰουλίου 2020

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἁνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης γιά τήν Ἁγία Σοφία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης, συμμετέχο-

ντας στόν πόνο καί τή θλίψη γιά τήν 
μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν 
Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί, ἀνακοι-
νώνει ὅτι τήν προσεχή Παρασκευή, 24 
Ἰουλίου καί ὥρα 12η μεσημβρινή θά 
πραγματοποιηθεῖ δεκάλεπτη πένθιμη 
κωδωνοκρουσία σέ ὅλους τούς Ἱερούς 
Ναούς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.

Στίς Ἱερές Μονές καί τά Ἱερά Ἡσυ-
χαστήρια τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θά τε-
λεσθεῖ ὁ Παρακλητικός Κανόνας πρός 
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο 
Στρατηγό τοῦ Γένους μας, ὡς ἔκφραση 
τῆς ἔντονης προσευχητικῆς ἀγωνίας 
καί τῆς παρακλητικῆς ἀναφορᾶς ὅλων 
μας, ὑπέρ τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τοῦ 
Γένους μας, σέ αὐτή τή δύσκολη περίο-
δο, πού διανύομε.

Ἐπί πλέον, οἱ κατά τόπους Ἱερές Μη-
τροπόλεις θά πραγματοποιήσουν καί 
ἄλλες σχετικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες 
θά γνωστοποιηθοῦν στόν Ἱερό Κλῆρο 
καί τό Ποίμνιο κάθε Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἐπαρχίας.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δέεται καρ-
διακά γιά τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τόν 
Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Θρόνο καί τόν 
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη 

μας Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, 
προσβλέποντας στό ἔλεος καί τή φι-
λανθρωπία τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, 
γιά τήν προσβλητική καί ἀπαράδεκτη 
αὐτή ἀπόφαση.

Ἡ Ἁγιά Σοφιά, τό Μέγα Μοναστῆρι, 
ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους καί τῆς 
Ρωμιοσύνης δέν θά παύσει νά σκεπά-
ζει, κάτω ἀπό τόν οὐρανομήκη τροῦλλο 
Της, τήν προσευχή καί τήν παράκληση, 
κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ καί σύνο-
λου τοῦ Χριστιανικοῦ Κόσμου.

Ἡράκλειο, 20 Ἰουλίου 2020

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἱερᾶ Ἐπαρχιακῆ Συνόδος Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν Ἁγία Σοφία

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μέ ἀγα-

νάκτηση, συντριβή καί βαθύτατο ψυ-
χικό πόνο, ζεῖ τή νέα προσβολή πρός 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πρός τόν 
Χριστιανικό Κόσμο καί τό παγκόσμιο 
Πολιτιστικό εἶναι καί γίγνεσθαι.

Ἡ Μονή τῆς Χώρας σήμερα, στή 
συνέχεια τῆς Ἁγίας Σοφίας, μετατρέπε-
ται σέ Ἰσλαμικό τέμενος.

Τά Μνημεῖα τῆς Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικῆς Κληρονομιᾶς δημιουργή-
θηκαν ἀπό Πνευματικούς καί Πολι-
τιστικούς κτήτορες καί τά περίφημα 
ψηφιδωτά στή Μονή τῆς Χώρας, ὅπως 
καί στήν Ἁγία Σοφία, ἔχουν Ἑλληνικές 
ἐπιγραφές.

Ἡ πρόκληση αὐτή γίνεται στίς δύ-
σκολες ἡμέρες τῆς παγκόσμιας παν-
δημίας, πού προσκαλεῖ τούς Λαούς, 
τίς Θρησκεῖες καί τούς Πολιτισμούς 
σέ συνεργασία, ἀλληλοσεβασμό, συ-
νύπαρξη καί συμπόρευση καί ὄχι σέ 
συνειδητές, μεθοδευμένες καί καταδι-
καστέες ἀποφάσεις, πού προσβάλλουν 
τίς θρησκευτικές συνειδήσεις, τίς Πολι-
τιστικές Ταυτότητες, τόν διάλογο καί 
τόν ἀλληλοσεβασμό.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης στρέφεται 
μέ προσήλωση στή Μητέρα Ἐκκλησία, 

τόν Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Θρόνο καί 
τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη μας Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟ, ἐκφράζοντας τή συμπαράστα-
ση καί τήν ἐγκάρδια προσευχητική ἐνί-
σχυση τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων 
καί τοῦ φιλογενοῦς Κρητικοῦ Λαοῦ, μέ 
ἐλπίδα στή φιλανθρωπία καί τό ἔλεος 
τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καλεῖ τήν 
Παγκόσμια Κοινότητα νά δημιουργή-
σει τό θεσμικό πλαίσιο πού θά διαφυ-
λάττει, θά προστατεύει καί θά σέβεται 
τήν Ταυτότητα καί τήν Ἱστορία τῶν 
Μνημείων τοῦ Παγκόσμιου Πολιτι-
σμοῦ, στά ὁποῖα συμπεριλαμβάνεται ἡ 
Μονή τῆς Χώρας (6ος αἰ.), ἀλλά καί ἡ 
Ἁγία Σοφία.

Ἡράκλειο, 22 Αὐγούστου 2020

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἁνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης τῆς 22/8/20

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
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ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΕΜΕΝΟ ΑΔΕΡΦO ΜΑΣ
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&
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λυπητήριά Του εἰς τόν ἀγαπητό μου 
ἀδελφό Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνό, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πα-
τριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Χανίων 
καί Πρωτοσυγκελλεύοντα εἰς τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-
νου.

Λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου 

ὡς ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
εἰς τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Θεοχάρη Λιονάκη 2/6/20

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Κνωσοῦ, κ. 
Πρόδρομε, ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρη-
ναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου, Θεοπρόβλητε 
Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου ταύτης 
Ἐπαρχίας, κ. Δαμασκηνέ,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Κύριε πρ. Ὑπουργέ,
Κύριε Ἀντιπεριφερειάρχα,
Κύριοι Δήμαρχοι πρώην καί νῦν,
Ἅγιοι Πρωτοσύγκελλοι, Καθηγού-

μενοι, Πατέρες καί ἀδελφοί, Γερόντισ-
σες, χριστιανοί καί χριστιανές,

Ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου Κυρίου 
Κυρίου Βαρθολομαίου, εἰς τήν ἐξόδιο 
ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Θεοχάρη 
Λιονάκη, μεταφέρω τίς εὐχές καί τίς 
προσευχές τοῦ Πατριάρχου μας, διά 
τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀδελφοῦ 
μας Θεοχάρη καί τά ἐγκάρδια συλ-
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Συλλυπεῖται ὁ Παναγιώτατος, μετά 
τοῦ Θεοφιλεστάτου, τήν μητέρα του 
κα Νίκη, τήν ἀδελφή του κα Κλειώ καί 
ὅλους τους οἰκείους, συγγενεῖς καί φί-
λους του σπουδαίου καί ξεχωριστοῦ 
αὐτοῦ ἀνθρώπου, πού ὑπῆρξε πολύ-
τιμος, πατέρας, οἰκογενειάρχης καί 
ἀδελφός, μέ πέντε ἀδελφές.

Ἀφειδώλευτα, μέ τόν πλατυσμό τῆς 
καρδιᾶς του, σκορποῦσε τήν ἀγάπη 
του, ὡς ἥλιος δικαιοσύνης, στήν γυναί-
κα του, στά παιδιά του, στούς συγγε-
νεῖς, στούς φίλους, στούς συνεργάτες 
του, στή σύνολη κοινωνική καί ἐπαγ-
γελματική ἐξακτίνωση τῆς ζωῆς του 
καί πορεύτηκε μέ βραχίονές του τήν 
οἰκογένειά του, τούς πορτοκαλεῶνες 
του, τήν ἐργασία του στόν ΟΤΕ.

Φιλότιμος, φιλαλήθης, ἔντιμος, 
ἁπλός, φιλάνθρωπος, ἀνεξίκακος, 
ἵστατο μέ σεβασμό στά Ὅσια καί τά 
Ἱερά του Γένους καί τῆς Ἐκκλησίας μας, 
δίνοντας τό παρών σέ χαρές καί λύπες. 
Ἀπό τόν δικό μας ἐπίγειο βίο, ἀνέρχε-
ται πλέον ἡ ψυχή του στόν κόσμο τῆς 
αἰωνιότητας «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ 
λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύ-
τητος». Ἐκεῖ, στή χώρα τῶν ἐν ἑτέρα 
μορφή ζώντων, θά αὐλίζεται μέσα στή 
Χάρη καί τό Θεῖον ἔλεος τῆς ζωῆς, πού 
φωτίζεται ἀπό τό ἀΐδιον, ἀνέσπερον καί 
ἄκτιστον φῶς τῆς τρισηλίου Θεότητος. 

Ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται, τό πρῶτον, 
ὅταν ἔρχεται εἰς τόν κόσμο, τό δεύ-
τερον ὅταν βαπτίζεται καί λαμβάνει 
«δυνάμει» τάς πλουσίας δωρεάς τοῦ 
Παρακλήτου, γιά νά τάς καταστήσει 
«ἐν ἐνεργείᾳ», μέσα ἀπό τόν πνευμα-
τικό του ἀγώνα, καί τό τρίτον ὅταν ἡ 
ψυχή του ἀνέρχεται εἰς τήν ἀόρατον 
αἰωνιότητα, χωριζομένη τοῦ φθαρτοῦ 

σώματος πού εἰσέρχεται «εἰς γῆν ἐξ ἧς 
ἐλήφθη».

Ἡ ψυχή ἀνέρχεται εἰς τόν ἀόρατο 
καί νοητό κόσμο. Ἐκεῖ θά πορευθοῦμε 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀνεξαιρέτως, ἀσχέ-
τως ἀπό τά πιστεύματα, τίς ἰδεολογι-
κές, τίς νομικές ἤ ὅποιες ἄλλες θεωρη-
τικές προσεγγίσεις. Τό ζητούμενο εἶναι 
ἐάν θά βρεθοῦμε εἰς τήν αἰωνιότητα 
τοῦ σκότους ἤ εἰς τήν αἰωνιότητα τοῦ 
Φωτός τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ὅπου 
πορεύεται γιά νά αὐλισθεῖ ἡ ψυχή τοῦ 
ἀδελφοῦ Θεοχάρη, χάρη στόν προ-
σωπικό καί συλλογικό του προσπορι-
σμό, ἐπί τῆς κλίμακος τῶν ἐν Χριστῷ 
ἀρετῶν.

Δέν εἶναι πνευματικά ἀπροϋπόθε-
το τό γεγονός ὅτι, ὁ μακαριστός Θε-
οχάρης, δοκιμαζόμενος, ὑπέμεινε τήν 
ἀσθένειά του καρτερικά, ἐν προσευχῇ, 
μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου 
τοῦ Λεπροῦ, γιά ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα 
καί φεύγει ἀπό τόν ὁρατό μας κόσμο, 
ἕξι περίπου μῆνες μετά τήν ἀνθρωπί-
νως ἀπροσδόκητη, γι’ αὐτόν τουλάχι-
στον τόν καιρό, παμψηφεί ἐκλογή τοῦ 
υἱοῦ του, Δαμασκηνοῦ, εἰς Ἐπίσκοπον, 
ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο, προτά-
σει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριάρχου.

Γενναιόδωρος ὁ ὀβολός τῶν οὐρα-
νῶν εἰς τόν ἀδελφό μας Θεοχάρη.

 Αἰωνία του ἡ μνήμη.
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Ὁ Δορυλαίου Δαμασκηνός γιά τόν πατέρα του, 
Θεοχάρη Λιονάκη

Πολυαγαπημένε μου 
πατέρα, ἡ ἡμέρα τῆς εἰς 
Κύριον ἐκδημίας σου, 
ἀποτελεῖ πλέον ὁρόση-
μο εὐθύνης καί σταθμό 
πνευματικῆς ἐγρήγορσης 
καί ἀναγέννησης, στήν 

ζωή μου καί στήν συνείδηση ὅλων μας!
Τό δάκρυ μας ἔγινε σταλαγμίτης, πού 

μοιάζει στό μαξιλάρι μας, πολύτιμο κό-
σμημα καί λαμπρό παράσημο, πού ὅλοι 
καταθέτουμε στήν μνήμη σου!

Δέν εἶσαι πλέον ὁ κατάκοιτος ἄρρω-
στος πατέρας μας, ὅσο κι ἄν λείπει ἡ φι-
γούρα σου ἀπό τό σπίτι μας! Πλανᾶται 
ἡ παρουσία σου σέ ὅλες τίς γωνιές τοῦ 
ἀρχοντικοῦ σου! Εἶσαι πλέον ὁ ἄγγελος 
προστασίας μας, ὁ ἐν τοῖς κόλποις τοῦ 
Ἀβραάμ ἀναπαυόμενος καί μετά δικαίων 
συναριθμούμενος!

Μᾶς ἀφήνεις πολύτιμη παρακαταθήκη 
ἀρχῶν καί ἀξιῶν, ἔμπρακτο παράδειγμα 
ὑγιοῦς συνείδησης, Φωτός καί εὐθύνης! 
Ὑπῆρξες ἄνθρωπος τῆς ἀνιδιοτελοῦς φι-
λοτιμίας, τῆς ἀνεσπέρου ὑπομονῆς, τῆς 
καρτερίας στόν πόνο καί τήν βαριά χρό-
νια ἀσθένειά σου!

Ἤσουν ἡ προσωποποίηση τῆς θυσίας 
σέ κάθε Γολγοθά πού ἀνέβηκες σέ κάθε 
σταυρό πού σήκωσες! Φιλόστοργος πα-
τέρας γιά μᾶς τά παιδιά σου, τρυφερός 
σύντροφος καί πιστός συνοδοιπόρος γιά 
τήν μητέρα μας, ὑπόδειγμα ἀβραμιαίας 
φιλοξενίας ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ κόπου 
τῆς ψυχῆς σου!

Μᾶς δίδαξες μέ τά λόγια σου, μᾶς 
γαλούχησες μέ τίς νουθεσίες σου ἀλλά 
κυρίως σμίλεψες τό μυαλό καί τήν ψυχή 
μου καί μᾶς ἐνέπνευσες μέ τό παράδειγ-
μα τῆς ζωῆς σου, μέ τό ἀκλόνητο ἦθος 
καί τό πράο καί γαλήνιο ὕφος σου!

Ὑπῆρξες ἄσβεστος φάρος καί ὁδο-
δείκτης τῆς ὕπαρξής μας! Μία λαμπάδα 
πού θά μείνει φωτεινή πηγή τῆς ζωῆς 
μου! Ἤσουν τό σθεναρό στήριγμα καί 
τό ἀσφαλέστερο ἀπάνεμο λιμάνι πού 
κουρνίαζαν στά ἤρεμα νερά του, ὅλες οἱ 
ἀγωνίες, οἱ φόβοι, οἱ ἀνασφάλειες καί τά 
ἀδιέξοδα τῆς παιδικῆς καί τῆς ἐφηβικῆς 
μου ἡλικίας!

Ἤσουν ἡ λύση στά σοβαρότερα προ-
βλήματα καί τίς ἀνησυχίες τῆς νεότητάς 
μας, τό ἀδιαπραγμάτευτο κέντρο τῆς 
ὕπαρξής μας, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στήν συ-
νείδηση καί στό μυαλό μας!

Φύλακας ἄγγελος καί διακριτικός 
ὑποστηρικτής σέ ὅλα τά ὄνειρα καί τίς 
προσδοκίες μας! Ἀκλόνητος, βακτηρία 
καί ἔρεισμα σέ κάθε παραστράτημά μας! 
Ὁ ἄοκνος καί ἄσβεστος λυχνοστάτης πού 
κρατοῦσε ζωντανή τήν φλόγα τῆς Ἐλπί-
δας, τῆς Ἀγάπης καί τῆς Πίστης μας στόν 
Θεό, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένειά μας!

Ἡ ἀδαπάνητη ἀγάπη γιά ὅλους, ἡ νη-
φαλιότητα καί ἡ ὑπομονή, ἡ διορατικό-
τητα καί ἡ εὐστροφία, ἡ ἐργατικότητα, 
ἡ πηγαία καλοσύνη καί ἡ αὐθεντική καί 
γνήσια φιλανθρωπία ἦταν λίγα ἀπό τά 
στοιχεῖα πού στόλιζαν τήν ὕπαρξή σου!

Ἤσουν καί θά εἶσαι ἄφθαστο παρά-
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δειγμα γονέα, πατέρα καί συζύγου. Τό 
ἀγέρωχο καί ἤρεμο βλέμμα σου σάν φά-
ρος θά ὁδηγεῖ καί θά νοηματοδοτεῖ τά 
βήματά μου!

Ὑπῆρξες γιά ὅλους ὁ Σίμων ὁ Κυρη-
ναῖος τῆς ὑπομονῆς καί τῆς συμπόνιας! 
Τῆς ἀγογγύστου, ἁπλόχερης καί ὁλοκάρ-
διας συνδρομῆς πρός ὅλους, σηκώνοντας 
μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη καί ἀπαράμιλλο 
σθένος, τούς πολύμορφους σταυρούς 
ἀπό τίς ἀδύναμες πλάτες μας!

Ὑπέμεινες μέ καρτερία, τήν ἀσθένεια 
πού δοκίμασε ἀνθρώπινα ἀλλά στερέωσε 
μέ προσευχή καί ὑπομονή, τό κουράγιο 
καί τήν πίστη σου!

Δάκρυσες σάν μικρό παιδί, κρουνούς 
δακρύων Ἀγγελικῆς συγκίνησης καί 
Οὐράνιας εὐτυχίας, στήν χαρά καί τήν 
εὐλογία τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας 
μου, χάριτι Θεοῦ, στήν παμψηφεί ἐκλογή 
μου ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τή σεπτή 
εὐλογία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου μας, πού ἔδωσε ὁ Θεός νά 
συμβεῖ λίγο πρίν σέ ἀποχαιρετήσουμε, 
μέ Θάλασσες δακρύων ἀνεξάντλητου 
πόνου, γιά τό τελευταῖο σου ταξίδι, στήν 
αἰωνιότητα!

Σύσσωμη ἡ κοινωνία τοῦ Πλατανιᾶ 
καί τῆς πόλης τῶν Χανίων, σάν Ἰωσήφ ὁ 
ἀπό Ἀριμαθαίας ἐνταφίασε, τό ταλαιπω-
ρημένο καί κουρασμένο σου σῶμα, στά 
ἅγια χώματα αὐτῆς τῆς ὄμορφης κωμό-
πολης, μέ λαμπρότητα ἀπαράμιλλη!

Σέ ἀποχαιρέτησε μέ πόνο ψυχῆς καί 
σεβασμό πού ἁρμόζει σέ παλικάρια καί 
ἥρωες καί σέ ὁδήγησε στήν τελευταία 
σου κατοικία, ὡς ἄξιο τέκνο αὐτῆς τῆς 
Θεοφύλακτης γής τῶν προγόνων μας!

Ἀγωνίσθηκες καί πάλεψες μία ζωή 
γιά ἰδανικά καί ἀξίες πού ὑπερβαίνουν 

τά ὅρια τῆς στενῆς μας οἰκογένειας! Ὡς 
δίκαιος Ἰακώβ, στήριξες τήν δικαιοσύ-
νη ὑπηρετώντας τήν ἀλήθεια! Στάθηκες 
ὄρθιος καί ἀγέρωχος σέ κάθε φουρτούνα 
καί σέ κάθε λαίλαπα! Μᾶς ἔδωσες παρά-
δειγμα ὑπομονῆς, καρτερίας, ἀλληλεγγύ-
ης, κοινωνικῆς εὐθύνης καί εὐαισθησίας!

Στάθηκες ἀθόρυβος ἀρωγός συμφι-
λίωσης, σέ κάθε περίσταση διχόνοιας, 
πασχίζοντας γιά τήν ἑνότητα τῆς ψυχῆς 
τῶν συμπολιτῶν μας!

Εἶναι τιμή, εὐθύνη καί κλέος ἱερό, 
τό ὁποῖο αἰσθάνομαι νά βαραίνει τούς 
ὤμους μου, πού σέ εἶχα φυσικό μου πατέ-
ρα, πού τό αἷμα σου ρέει στίς φλέβες μου, 
σάν γονίδιο ἁγιάσματος, σάν συνέπεια 
καί συνέχεια τῆς ὕπαρξής σου σέ αὐτόν 
τόν κόσμο, σάν καταπίστευμα τῆς πα-
ρουσίας σου εἰς τό διηνεκές!

Ἡ πνευματική καί ἠθική παρακαταθή-
κη σου, θά μείνει ἀνεξίτηλα χαραγμένη 
μέ χρυσοκέντητα γράμματα στήν ψυχή 
καί στήν σκέψη μου!

Θά μείνω προσηλωμένος ὥς τό τέλος 
τοῦ βίου μου, στά ἰδανικά πού μᾶς μπό-
λιασες, πού μοῦ ἐνέπνευσαν τά λόγια 
σου! Στῦλος ἀκλόνητος, στήριγμα ἀδι-
ασάλευτο, γιά τήν μάνα καί τήν ἀδελφή 
μου, πού τώρα ἔμειναν χωρίς τόν φυσικό 
τους προστάτη!

Θά προσεύχομαι ἰσόβια γιά τήν σωτη-
ρία τῆς ψυχῆς σου, στό Ἅγιο Θυσιαστή-
ριο, ἐνώπιον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ!

Αἰώνια σου ἡ μνήμη, λεβέντη ἀξιο-
πρεπή πατέρα μου!

Καλό παράδεισο!! 
Καλή Ἀνάσταση!

Ὁ Δορυλαίου Δαμασκηνός
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Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου 

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρα-
σκευῆς 17 Ἰουλίου ὁ Σεβα-

σμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός τέλεσε Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό στόν Ἅγιο Σπυρίδω-
να τῆς περιοχῆς Ἁγίας Μαρίνας 
ὅπου διακονεῖ ὁ Γενικός Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος 
Περάκης, συμπροσευχουμένου 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ καί Πρωτο-
συγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεώς μας, 
τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς ἕκτης 
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Γεωρ-
γίου Πετράκη καί τῆς πέμπτης Ἀρχιερα-
τικῆς Περιφέρειας Πρωτ. Ἐμμανουήλ Χα-
τζηδάκη, Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως 
καί τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισ-
σας Θεοφόρας.

Πρίν τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κατόπιν εὐλογίας τοῦ 
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου, χειροθέτησε σέ 
Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Θρόνου τόν π. Γεώργιο Περάκη, ὁ ὁποῖος 
κλείνει 40 χρόνια καρποφόρας ἱεροσύ-
νης, διακονίας καί προσφορᾶς.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος 
ἐπαίνεσε τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτρο-
πο γιά τόν ζῆλο πού ἔχει δείξει ὅλα αὐτά 
τά χρόνια πού εἶναι μαζί του στήν διοί-
κηση τῆς Μητροπόλεως, γιά τήν διακο-
νία του ἡ ὁποία στόχο ἔχει νά ὑπηρετεῖ 
τόν ἄνθρωπο ἀλλά καί γιά τήν ἐπιτυχῆ 
ἐκπλήρωση τοῦ πρωταρχικοῦ σκοποῦ 
τοῦ ἐγγάμου κληρικοῦ πού εἶναι νά χτί-
σει τά θεμέλια γιά μία σωστή ἐκκλησια-
στική οἰκογένεια.

Ὕστερα ἀπό τήν σχετική ἀποστολή 
τῶν πατριαρχικῶν “πιττακίων” τά ὁποία 
ἀνέγνωσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Δορυλαίου ὁ Σεβασμιώτατος προέβη 
στήν χειροθεσία τοῦ π. Γεωργίου ἀνα-
φωνώντας ὅλοι μαζί κλῆρος καί λαός τό 
ἄξιος.

Τό παρών στήν Ἀκολουθία ἔδωσαν 
ὁ πρώην Ὑπουργός κ. Χρῆστος Μαρκο-
γιαννάκης, ὁ Δ/ντής προσωπικοῦ τῆς 
Βουλευτοῦ κ. Ντόρας Μπακογιάννη κ. 
Παναγιώτης Ἀντωνόπουλος, ἡ Ἀντιδή-
μαρχος κ. Ἑλένη Ζερβουδάκη, Δημοτι-
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κοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δι-
οικητές καί Ἀξιωματικοί τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας 
καί πλῆθος κόσμου πού ἦρθε νά τιμήσει 
τόν π. Γεώργιο.

Στή συνέχεια στήν αὐλή τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος πραγματοποιήθηκε μία συ-
γκινητική ἐκδήλωση γιά τά χρόνια προ-
σφορᾶς τοῦ π. Γεωργίου τόσο στήν Ἐνο-
ρία ὅσο καί στήν Μητρόπολή μας.

Συντονιστής τῆς τιμητικῆς ἐκδήλω-
σης ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος μέ 
ἕνα πηγαῖο καί ἀληθινό λόγο τίμησε τόν 

π. Γεώργιο ἀναφέροντας πτυχές τῆς πο-
λύπλευρης διακονίας του ἀπό τόν καιρό 
πού τόν γνώρισε ὁ ἴδιος προσωπικά. Στή 
συνέχεια ὁμίλησαν παράγοντες τῆς Ἁγί-
ας Μαρίνας καί φίλοι πού γνώρισαν ἀπό 
κοντά τόν π. Γεώργιο οἱ ὁποῖοι τοῦ ἀφιέ-
ρωσαν μαντινάδες καί συγκινητικούς λό-
γους. Ἡ γνωστή δημοσιογράφος κ. Καί-
τη Ἀλέξη προσέφερε στόν π. Γεώργιο καί 
στήν Ἐνορία μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνα. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε 
τήν ὄμορφη ἐκδήλωση χαιρετίζοντας τό 
ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ Γενικοῦ μας 
Ἀρχιερατικοῦ.

ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Χανίων
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Σεβασμιώτατε, ἀγαπητό κοινό,
Εὐχαριστῶ πού μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία 

νά πῶ λίγα λόγια καρδιᾶς γιά τόν δικό 
μας ἱερέα, τόν πατέρα Γεώργιο. Μέ μία 
μαντινάδα θά ξεκινήσω, ἑνός ἀξιόλογου 
νέου, τοῦ Χρήστου Καμηλάκη. 

Τσ’ Ἁγιᾶς Μαρίνας τόν Ναό
ὡς Ἱερέας χρόνους
καί μέ τό θυμιατό σκορπᾶς
ἐλπίδας πάντα γόνους.

Οἱ γόνοι σου Παπαγιώργη εἴμαστε 
ἐμεῖς ἐδῶ, οἱ πιστοί, οἱ Ἁγιομαρινιῶτες. 
Σαράντα χρόνια πρίν ἦρθες στό χωριό 
μας, πολύ νέος, μέ ὀρθό ἀνάστημα, κε-
φάλι ψηλά καί μέ τό ταπεινό βλέμμα τοῦ 
ἱερέα καί ξεκίνησες τόν ἀγώνα σου ἐδῶ. 
Μάζεψες τούς πιστούς, τούς στήριξες, 
στάθηκες δίπλα στούς νέους σάν με-
γάλος ἀδελφός, ἀφουγκράστηκες τούς 
ἡλικιωμένους, τούς ἀγκάλιασες, ἐλέησες 
τούς φτωχούς, παρηγόρησες ἀρρώστους, 
ἔκανες ἀγῶνες γιά σημαντικά γεγονότα 
πού εἶχαν σχέση μέ τήν ἐξέλιξη καί τήν 
πρόοδο τοῦ χωριοῦ. Ἀναστήλωσες καί 
ἔφτιαξες τίς ἐκκλησίες διότι σοῦ ἀρέσει 
τό ὄμορφο καί τό μερακλίδικο. Μάζεψες 
τά παιδιά στό Σχολεῖο τοῦ Θεοῦ τό κα-
τηχητικό μεγαλώσαμε μαζί σου σέ αὐτό 
τό Σχολεῖο, μᾶς πάντρεψες, μᾶς βάπτισες 
τά παιδιά μας, καθίσαμε μαζί σέ τραπέζια 
θλίψης, γιορτάσαμε μαζί γεγονότα ὄμορ-
φα, κλάψαμε μαζί σέ πονεμένες στιγμές. 

Ἔχεις τό δικό σου τρόπο νά πλησιάζεις 
τά ἀδέρφια σου, ἐμᾶς. Ἄλλωστε, ἔχεις καί 

Ὁμιλία τῆς κας Κλαίρης Μαραγκουδάκη-Τερεζάκη
κατά τήν διάρκεια τῆς Τιμητικῆς Ἐκδήλωσης 

γιά τόν Πρωτ. Γεώργιο Περάκη
τήν ἀνάλογη μόρφωση, μεγάλο προσόν 
γιά τόν ἱερέα καί τόν ἄνθρωπο. Βαρύ τό 
φορτίο ἀλλά καί ἱερό μαζί νά εἶσαι ἱερέ-
ας, τό σήκωσες καί τό σηκώνεις. Ὁ Θεός, 
Παπαγιώργη μου, σού ἔδωσε τή φώτιση 
νά γίνεις ἕνας καλός ἱερέας στούς κόλ-
πους τῆς Μητρόπολής μας. Εὐλογημένος 
νά εἶσαι μέ τήν ἀξιόλογη οἰκογένειά σου, 
εὐλογημένος καί ὁ τόπος μας πού σ’ ἔχει.

Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ νά εἶναι τό ὅπλο σου. Νά εὐχα-
ριστήσω γιά ἄλλη μία φορά ὅλους τούς 
σεβάσμιους πού σοῦ ἀφιέρωσαν αὐτή τή 
βραδιά γιατί σοῦ ἀξίζει… Τό λέμε ἐμεῖς, 
τό χωριό σου, καί θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά 
ἀφιερώσω σέ ὅλους σας ἄλλη μία μαντι-
νάδα τοῦ Χρήστου πού λέει:

Ὡραῖο πράγμα στή ζωή
νά  ‘χεις ὡραίους τρόπους
καί νά διαβαίνει τή ζωή
μέ ὄμορφους ἀνθρώπους.

Σέ ἀγαπᾶμε Παπαγιώργη.
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Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, ἐκλεκτοί 
ἄρχοντες, κυρίες καί κύριοι, 

Καλῶς ἤρθατε στήν Ἁγία Μαρίνα, 
στήν τιμητική ἐκδήλωση πού διοργα-
νώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου πρός τιμήν τοῦ ἐφημέριου 
τῆς ἐνορίας μας π. Γεωργίου Περάκη, τοῦ 
δικοῦ μας Παπα-Γιώργη.

Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέ-
τος ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία του 
μέ τήν προσφορά του ὅλα αὐτά τά χρό-
νια στό χωριό μας, καί ὄχι μόνο, νά εἶναι 
πολύ μεγάλη. Οἱ προηγούμενοι ὁμιλητές 
ἀλλά καί οἱ ἑπόμενοι πού θά ἀκολουθή-
σουν θά μᾶς ἐξιστορήσουν ἀρκετά ἀπό 
τά πολλά ἐπιτεύγματα τοῦ Παπα-Γιώργη. 
Ἐγώ θά ἀναφερθῶ σέ τρία πράγματα πού 
ἔχουν μείνει χαραγμένα στήν μνήμη μου 
ὅλα αὐτά τά χρόνια, τά ὁποῖα θά ἤθελα 
νά μοιραστῶ μαζί σας. 

Ὡς μαθητής τοῦ δημοτικοῦ ἐντύπω-
ση μοῦ ἔκανε ὁ τρόπος πού προσπάθησε 
νά φέρει τά παιδιά κοντά στήν ἐκκλησία. 
Τόν θυμᾶμαι στά διαλείμματα τοῦ σχο-
λείου νά παίρνει καί ἐκεῖνος μέρος στούς 
ποδοσφαιρικούς ἀγῶνες πού διοργανώ-
ναμε καί νά γίνεται ἕνα μέ ἐμᾶς. Μέ τήν 
μία ὁμάδα ὁ δάσκαλός μας, ὁ Στέλιος 
Μαυριτσάκης, καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ Παπα-
Γιώργης καί ὁ ἀγώνας ξεκινοῦσε. Ὄντως 
μέ αὐτόν τόν τρόπο εἶχε καταφέρει νά 
μᾶς προσεγγίσει καί νά μᾶς φέρει κοντά 
στήν ἐκκλησία.

Τό ἑπόμενο πού ἔχει μείνει χαραγμένο 
στή μνήμη, εἶναι ὅτι ὁ Παπα-Γιώργης εἶναι 

Ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Κουτουλάκη 
κατά τήν διάρκεια τῆς Τιμητικῆς Ἐκδήλωσης 

γιά τόν Πρωτ. Γεώργιο Περάκη
ἴσως ὁ μοναδικός ἄνθρωπος πού κατάφε-
ρε νά ἑνώσει τό χωριό μας γιά νά ἐργαστεῖ 
γιά ἕνα κοινό σκοπό. Ἦταν τότε, στά τέλη 
τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, πού διαπιστώθηκε 
ὅτι ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα εἶχε 
πρόβλημα στατικότητας. Θυμᾶμαι τήν 
ἀγωνία του στό νά βρεθοῦν χρήματα γιά 
νά γίνει ἡ ἀναστήλωση τοῦ κτιρίου. Τότε 
ἦταν πού ὅλοι οἱ χωριανοί εἶχαν βοηθή-
σει μέ ὅ,τι εἶχε ὁ κάθε ἕνας, καί ὑπό τήν 
καθοδήγηση τοῦ πάτερ καταφέραμε καί ἡ 
ἐκκλησία μας ἔγινε πάλι λειτουργική.

Τό τρίτο πράγμα πού μοῦ ἔχει μείνει 
εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη πού τοῦ εἶχαν οἱ 
ἄνθρωποι τῆς μεγαλύτερης ἡλικίας, οἱ 
παπποῦδες μας καί οἱ γιαγιάδες μας. Τόν 
ἐμπιστευόντουσαν περισσότερο καί ἀπό 
τά ἴδια τους τά παιδιά στό νά τούς βοη-
θάει νά λύνουν θέματα πού τούς ἀπασχο-
λοῦσαν. Τόν θεωροῦσαν καί τόν θεωροῦν 
δικό τους ἄνθρωπο γιά αὐτό, ἄλλωστε, 
καί τόν ἐμπιστεύονταν τόσο.

Γιά ὅλα αὐτά καί γιά ὅλα ὅσα θά εἰπω-
θοῦν σήμερα σέ εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ 
Παπα-Γιώργη. Εὐχόμαστε ὁ θεός νά σέ 
ἔχει καλά, νά συνεχίσεις νά προσφέρεις 
στό τόπο σου, νά μοιράζεσαι τίς χαρές 
μαζί μας, νά μᾶς βοηθᾶς νά ξεπερνᾶμε τίς 
λύπες τοῦ ἀποχωρισμοῦ συγγενικῶν μας 
προσώπων, νά συνεχίσεις τήν φιλανθρω-
πική καί τήν πολιτιστική σου προσφορά, 
νά ἐξακολουθήσεις νά μᾶς ἐμπνέεις, καί 
νά μᾶς κρατᾶς μονιασμένους στά εὔκολα 
καί τά δύσκολα τῆς ζωῆς.

Σᾶς εὐχαριστῶ. 
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Ἦταν ἕνα ταξίδι, συγνώμη, εἶναι ἕνα 
ταξίδι, δέν τελείωσε κι ἄς βρισκό-

μαστε μία στάση πρίν τό τέλος.
Ἀποτελεῖ, Σεβασμιώτατε Μητροπολί-

τα Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμα-
σκηνέ καί Θεοφιλέστατε Ἅγιε Δορυλαίου 
κ. Δαμασκηνέ, μεγάλη τιμή στό πρόσωπό 
μου καί κατ’ ἐπέκταση στό πρόσωπο τῆς 
Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνας ἡ σημερινή ἐκδή-
λωση. Εἶναι ἡ προέκταση τῆς χαρᾶς τοῦ 
Πανηγυριοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί ἕνα 
γεγονός ξεχωριστό σαράντα χρόνια ἀπό 
τήν ἐπέτειο τῆς χειροτονίας μου. 

Ἕνα ταξίδι μέ πολλούς σταθμούς καί 
ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφέρω τελείως ἐπι-
γραμματικά μερικές εἰκόνες ὄχι γιά καύ-

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Περάκη 
κατά τήν διάρκεια 

τῆς Τιμητικῆς Ἐκδήλωσης 

χηση ἀλλά γιά νά τυπωθεῖ καλά στό μυα-
λό μου: Τί ἄλλα δέν ἔκανες πάπα-Γιώργη 
ὅλα αὐτά τά χρόνια; Φρόντισε ὅσο μπο-
ρεῖς... κάτι νά προλάβεις.

Ἡ πρώτη μου εἰκόνα τό χωριό πού 
γεννήθηκα, ὁ Σάμπας Πεδιάδος στό 
Ἡράκλειο. Οἱ γονεῖς μου, φτωχοί ἄνθρω-
ποι ἀλλά καθαροί, τίμιοι καί μέ φόβο 
Θεοῦ. Μέ τόν ἀδελφό μου τσακωνόμα-
σταν ποιός θά πρωτοπάει στήν ἐκκλησία 
νά φτιάξει τό θυμιατό ὄχι νά ἀνάψει τό 
θυμιατό, γιατί τότε δέν ὑπῆρχαν καρβου-
νάκια ἀλλά τρέχαμε μέ ἕνα μικρό τενεκέ 
μέ λίγη στάχτη μέσα σέ ὅποιο σπίτι πού 
ἡ καμινάδα του ἔβγαζε καπνό γιά νά μᾶς 
βάλει μερικά κάρβουνα, νά βάλουμε λίγο 

20



λιβάνι μερτσουβί νά θυ-
μιάσει ὁ παπα-Μανώλης, 
Θεός σχωρέστονε, τόν 
Προφήτη Ἠλία. 

Ἡ μάνα μου ἡ συγχω-
ρεμένη ἔλεγε στόν παπα-
Μανώλη τόν νεότερο, ἱε-
ροσπουδαστή τότε· «δύο 
πράγματα Μανώλη θέλω 
ἀπό σένα, νά μάθεις τόν 
Γιώργη νά ψάλλει καί νά 
τοῦ μάθεις καί ποδήλατο 
νά πηγαίνει στό Γυμνά-
σιο στό Καστέλι νά μάθει 
γράμματα».

Ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας μου, ὅταν 
ἤμουν μαθητής τῆς Πέμπτης Γυμνασίου, 
πρωί μέ συνοδεύει στήν Ἐκκλησιαστι-
κή Σχολή Κρήτης καί μέ παραδίδει στό 
συντοπίτη μας καί καθηγητή Ἄρχοντα 
Ἀντώνη Πεζανάκη. Ὁ Σχολάρχης μας, 
ὁ Ἀρχιμανδρίτης τότε Εἰρηναῖος Ἀθα-
νασιάδης, στήν Ἑβδόμη μοῦ παραδίδει 
τή σημαία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
Κρήτης ἀλλά αὐτό πού δέν ξεχνῶ εἶναι 
τό Φῶς Ἱλαρόν νά ψέλνουμε στήν «κα-
τσούφρα» τό ἡλιοβασίλεμα. Οἱ γιορτές 
σέ διαφορετικό μέρος κάθε φορά καί τά 
γράμματα πού μᾶς ἔφερνε ὁ παιδονόμος 
μᾶς κρατοῦσαν σέ ἐπαφή μέ τόν κόσμο.

Στή συνέχεια, ἡ Ἀνωτέρα Σχολή Ἱε-
ρατικῶν Σπουδῶν. Οἱ καλοί καθηγητές, 
ὁ Ἀλβανίας Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, 
ὁ Ἀμερικῆς Δημήτριος Τρακατέλης, ὁ 
Περιστερίου Χρυσόστομος, ὁ Σάββας 
Ἀγγουρίδης, ὁ Μέγας Φαράντος, οἱ Πα-
παδοπουλαῖοι.

Ἀκολούθησε ἡ φοίτησή μου στή Σχο-
λή Κοινωνικῶν Λειτουργῶν μέ γνωριμία 
ἰδιαίτερα σέ ψυχιατρικές δομές καί πρα-
κτική στόν Ἐρυθρό Σταυρό καί γνωριμία 

ὅλων τῶν προνοιακῶν ἱδρυμάτων στό 
λεκανοπέδιο Ἀττικῆς. 

Ἔτσι φτάσαμε στίς 13 Ἰουλίου τοῦ 
1980, ἀφοῦ βέβαια εἶχε προηγηθεῖ ὁ γά-
μος μου μέ τήν Ἀναστασία πού κυοφο-
ροῦσε τό πρῶτο μας παιδί. Τόπος τῆς 
χειροτονίας μου, λόγω τῆς ἐγκυμοσύνης 
τῆς πρεσβυτέρας, ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας στήν 
ὁδό Λευκωσίας στήν πλατεία Ἀμερικῆς. 
Ἕνα πανέμορφο ἐκκλησάκι ἁγιογραφη-
μένο ἀπό τό Φώτη Κόντογλου. Ἐκεῖ ὁ π. 
Γαβριήλ Τσάφος, ὁ π. Σπυρίδων ὁ γέρο-
ντάς μου, ὁ παπα-Πέτρος Παπουτσάκης, 
ὁ π. Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς καί ὁ Ἐπίσκο-
πος τότε Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Εἰρηναῖος. 

Μεγάλη μέρα γιά μένα, πόθοι δυνα-
τοί νά ἐκπληρώνονται. Οἱ συμφοιτήτριές 
μου στήν Κοινωνική Ἐργασία νά μέ βλέ-
πουν λαϊκό νά μπαίνω στήν ἐκκλησία καί 
νά βγαίνω μέ τό ράσο τοῦ κληρικοῦ, μέ 
τή χάρη τῆς ἱεροσύνης πλημμυρισμένη 
στό εἶναι μου καί τά λόγια του Ἀρχιεπι-
σκόπου νά βοοῦν στά αὐτιά μου καί σή-
μερα… «Νά γίνεις τό φῶς τοῦ κόσμου 
καί τό ἁλάτι τῆς γῆς. Νά γίνεις ὁ ἐλευθε-
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ρωτής τῶν ἀνθρώπων τῶν ἡμερῶν μας. 
Νά γίνεις ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά αἰσθάνε-
ται ὅτι ἡ μεγαλύτερή σου ἀποστολή εἶναι 
νά ἀνοίγεις τίς πόρτες τῆς φυλακῆς τοῦ 
σημερινοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου γιά 
νά μποροῦν οἱ φυλακισμένοι τῆς ἐποχῆς 
μας, ὅλοι ἐμεῖς, νά κοιτάζουμε ψηλά καί 
ἐπάνω, νά βλέπουμε πέρα μακριά τους 
μεγάλους ὁρίζοντες, ὅτι δέν εἴμαστε πιά 
κρατούμενοι καί φυλακισμένοι ἀλλά ὅτι 
ἔχουμε δρόμο νά πορευτοῦμε, τέρμα νά 
φτάσουμε, ἔχουμε Θεό πατέρα πού μᾶς 
περιμένει. Ἀγαπητέ, Ὑποδιάκονε, νά πά-
ρεις πρωτοβουλίες, νά πάρεις τή θέση 
σου μπροστά ἀπό τό λαό τοῦ Θεοῦ, νά 
πάρεις ἐσύ τά χτυπήματα ὁποιαδήποτε 
καί ἄν εἶναι καί νά ἀνοίξεις δρόμο γιά τό 
λαό τοῦ Θεοῦ.».

Ἔτσι, βρέθηκα γιά ἕνα χρόνο στόν 
Ἅγιο Γεράσιμο στά Ἰλίσια σάν διάκονος 
κοντά σέ νέους φοιτητές πού μέ συνόδευ-
σαν μετά ἀπό ἕνα χρόνο ἐδῶ στήν Ἁγία 
Μαρίνα καί ἔγινε μεγάλο πανηγύρι στίς 
13 Σεπτεμβρίου τοῦ 1981 στή χειροτονία 
εἰς πρεσβύτερο. Ἔτσι, βρέθηκα πλέον στά 
βαθιά. Ἔκανα Ἁγιασμό, πῆρα τό Σταυρό 
καί τόν βασιλικό καί ἕνα μπλοκάκι… τρία 
γέμισα, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι γιά νά 
γνωρίσω τούς δικούς μου 
πλέον ἀνθρώπους καί νά 
τούς φωνάζω κατ’ ὄνομα 
καί νά γνωρίσουν καί αὐτή 
τή φωνή μου «ἀλλοτριῶ μή 
ἀκολουθήσωσι». Ἡ Ἁγία 
Μαρίνα ἡ θαλασσοφίλητη 
ἔμελε νά εἶναι γιά μένα τό 
μεγάλο ταξίδι γιά νά πᾶμε 
μπροστά στούς ἀνοιχτούς 
ὁρίζοντες. Εἶχε ἀπό τότε 
πολλά παιδιά, καλούς γο-
νεῖς, ἐργατικούς ἀνθρώ-

πους, παπποῦδες καί γιαγιάδες, τό χρυ-
σάφι τῆς γῆς.

Προβλήματα ἦταν φυσικό νά ὑπάρ-
χουν ἀλλά πῶς νά δουλέψεις παπα-
Γιώργη ὅταν μένεις μακριά ἀπό τήν 
ἐνορία σου; Ἀποφασίσαμε, λοιπόν, μαζί 
μέ τήν Πρεσβυτέρα μου, Προϊσταμένη 
καί ἀργότερα Τομεάρχης στό Νοσοκο-
μεῖο Χανίων, καί ἀφοῦ γεννήθηκαν τά 
δύο πρῶτα παιδιά μας, τήν Ἁγία Μαρί-
να νά τήν κάνουμε τόπο δικό μας καί 
νά ριζώσουμε γιά τά καλά. Καταφέραμε 
σιγά-σιγά χτίσαμε τό σπίτι μας καί χω-
ρίς νά παραλείπουμε τίς ἀκολουθίες, τίς 
παράκλησεις, τίς γιορτές, ἀφουγκρα-
ζόμασταν τόν πόνο καί τά προβλήματα 
τῶν ἀνθρώπων. Ποιός, πάπα-Γιώργη, 
θά ξεχάσει τά δρομολόγια πού ἔκαναν 
οἱ Ἁγιομαρινιῶτες νά σέ μεταφέρουν 
στά Χανιά ὅταν στήν ἀρχή ἔμενες ἐκεῖ 
ἤ ὅταν πῆρες τό πρῶτο αὐτοκίνητο καί 
εἶχαν ἀπεργία τά ὑπεραστικά πῶς τό 
φούλαρες μέ τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου 
ἀπό τά φροντιστήρια καί κοντέψατε νά 
μείνετε στό Σταλό; 

Ναί, ἀλλά ὁ παπα-Γιώργης ἔχτισε 
τό σπίτι του. Τό σπίτι, ὅμως, τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνα ἑτοιμόρροπο. Νέοι ἀγῶνες, 
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μελέτες, δύσκολες ἐπι-
σκευές, ὅλο τό χωριό 
μας παρόν. Τά ξεχνᾶς 
αὐτά; Μετά σειρά ὅλα 
τά ξωκλήσια καί ἡ ἀέ-
ναη ἀνακαίνιση συνε-
χίζεται καί στά ὑλικά 
καί στά πνευματικά. 
Τό κατηχητικό πέταγε! 
Καταφέραμε ὁ Ἀλέ-
κος νά παντρευτεῖ τήν 
Κλαίρη καί ὁ Γιῶργος 
τή Μαρία. Καρπός τοῦ 
Κατηχητικοῦ μας τό 
περιοδικό μας, «τά Ἁγιομαρινιωτάκια 
τῆς Κυριακῆς» πού ἔφτασε καί στά χέ-
ρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη 
καί καμαρώναμε γιά αὐτό. Μάλιστα ὅταν 
ὑποδεχτήκαμε τόν Παναγιώτατο στήν 
Ἁγία Μαρίνα τό 1992 τότε πού ἔβρεξε 
καί ἀκούστηκε ἡ φωνή του «γνωρίζω τά 
καλά παιδιά τῆς Ἁγίας Μαρίνας» καί ὅλοι 
ἔμειναν μέ ἀνοιχτό τό στόμα. 

Ἀπό τότε ἀνοίγουν καί τά σύνορα μέ 
τήν Ἀλβανία καί πολλές ἄλλες χῶρες καί 
ἡ Ἁγία Μαρίνα γίνεται πολυπολιτισμική 
περιοχή. Πολλοί ἄνθρωποι ἀπό αὐτές τίς 
χῶρες ἀρχίζουν τίς κατηχήσεις καί ἄνω 
τῶν 30 βαπτίζονται Χριστιανοί. Οἱ ἀνά-
γκες, ὅμως, τοῦ χωριοῦ μεγαλώνουν. Τό 
σχολεῖο δέν χωράει τά παιδιά. Ἡ πολι-
τεία ἀποῦσα καί ὅλο τό χωριό, ὁ Πρόε-
δρος ὁ Κρασουδογιώργης, ὁ δάσκαλος 
ὁ Μαυριτσάκης, ὁ Μάρκος ὁ μηχανικός, 
ὁ ἄρχοντας Λίτινας, ὁ Στρατής Τρουλά-
κης, Θεός συγχωρέστους, μαζί καί ὁ πά-
πα-Γιώργης χτίζουμε τρεῖς αἴθουσες, τιμή 
μας καί καμάρι μας! Αὐτά τά παιδιά τοῦ 
σχολείου ἔγιναν οἱ πρῶτοι κολυμβητές 
νά πιάσουν τό Σταυρό ὅταν κάναμε τόν 
καθ’ Ἁγιασμό τῶν Ὑδάτων τά Θεοφάνεια, 

ὅπως κάνουμε κάθε χρόνο καί καμαρώ-
νουν ὅλοι τίς ὀμορφιές τῆς Ἁγίας Μαρί-
νας στήν προβλήτα, στήν προβλήτα πού 
γιά αὐτήν ὁ Κρασουδάκης ὁ Γιώργης κά-
θισε κατηγορούμενος, ἀγωνιζόμενος καί 
ὅλοι ἐκεῖ νά καταφέρουμε νά περνᾶμε 
στό Νησί, νά ἐκτελοῦμε κάθε χρόνο τά 
θρησκευτικά μας καθήκοντα. Τό Νησί… 
πού ὁ κάθε δήμαρχος ἔβαλε τή δική του 
σφραγίδα. 

Τό 1981 ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου μου ἔγραφε σέ 
μία ποιμαντική του ἐπιστολή: «Ἐπιδοκι-
μάζω τά ἐπιτεύγματα καί τίς πετυχημένες 
χειρονομίες σου. Ὁ Κύριος σοῦ ἔδωσε 
τήν εὐλογία νά ἔχεις ἐπιτυχία σέ ὅ,τι ἐπι-
χείρισες μέχρι τώρα. Γιά αὐτό νά Τόν δο-
ξάζεις ἀλλά νά γνωρίζεις ὅτι θά ἔχεις στό 
μέλλον καί ἀποτυχίες καί πειρασμούς καί 
ἀσφαλῶς καί διωγμούς». Ἔτσι φτάσαμε 
στά γεγονότα μέ τόν Ἅγιο Μάμα. Πειρα-
σμοί, διωγμοί, νά θέλουν νά γκρεμίσουν 
τήν ἐκκλησία καί ἕνα χωριό νά ἀντιστέ-
κεται. Οἱ Ἅγιοι, ὅμως, δέν φυλακίζονται 
καί ἔτσι ὁ γερανός τοῦ Λιμενικοῦ ἔδωσε 
τή λύση καί ὅλα καλά. 

Ὅμως, ὅλα αὐτά τά καλά καί τά κακά 
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σφυρηλατοῦσαν τίς σχέσεις μέ μικρούς 
καί μεγάλους. Τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ 
πῆγαν φαντάροι στήν Κῶ, Ἀντιμάχεια, 
Σκαντάρι, Ψαλίδι καί ὁ Νίκος, ὁ Γιῶργος, ὁ 
Μανώλης, ὁ ἄλλος Νίκος μέ ὑποδέχθηκαν 
ἕνα ἀπόγευμα «στή Γωνιά τῆς Κρήτης», 
ἔτσι ἔλεγαν τήν ταβέρνα στήν ἀκριτική 
Κῶ. Προβλήματα στό χωριό καί προσω-
πικά τῶν ἀνθρώπων καί κοινωνικά. Προ-
σπαθοῦσα νά ἀκούσω, νά ἀφουγκραστῶ. 
Βέβαια, ἔπαθα καί βαρηκοΐα ἀλλά ἀπό τά 
βαρελότα, τό μεγαλύτερο πρόβλημα ὅταν 
ἦρθα! Ἀλλά λύθηκε μέ τήν ἀρχή τῶν Ἀντι-
ήχων, ὅταν ὁ πάπα-Γιώργης πετοῦσε πε-
ρισσότερα καί ἔτσι… σταμάτησαν. 

Ὅμως, ὑπῆρχαν καί δυσκολοτέ-
ρα προβλήματα. Δυστυχῶς, ἀπόπειρες 
αὐτοκτονίας, φόνοι, σατανισμοί, ἐκτρώ-
σεις. Ἐκεῖ γονατίζεις καί λές Χριστέ μου, 
μίλα… Δέν κάνουμε ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς θαύ-
ματα ἀλλά ξέρετε τί παράδεισος εἶναι 
νά βλέπεις ἕνα παιδί πού κάποια στιγ-
μή ἦταν ἀνεπιθύμητο νά γλιτώνει τήν 
ἔκτρωση, νά μεγαλώνει, νά σπουδάζει, 
νά ἀποκτᾶ καί αὐτό παιδιά μέ μία καλή 
κουβέντα πού εἶπε μία πρεσβυτέρα, μία 
μάνα, μία γιαγιά, μία γειτόνισσα… καί ὁ 
οὐρανός χαμογελᾶ. 

Κάποια στιγμή βρέθηκα καί Πρόε-
δρος τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας Γρανί-
της Ἁγίας Μαρίνας, μία ὁμάδα μέ ἱστορία 
καί ὄμορφη συνεργασία μέ τόν Ἀλευρά, 
τόν Στρατή, τόν Λίτινα, τόν Γιάννη καί 
τόν πατριώτη μου τόν δάσκαλο Στέλιο 
Μαυριτσάκη. Ἀλλά καί μέ τόν Πολιτι-
στικό Σύλλογο τῆς Ἁγίας Μαρίνας, καλή 
συνεργασία, ἀγώνας γιά μία καλύτερη 
Ἁγία Μαρίνα πού τόσες χάρες καί ὀμορ-
φιές ἔχει. 

Βέβαια, γιά τό χωριό μας πλοῦτος 
πνευματικός ἀλλά καί οἰκονομικός 

ὑπῆρξε καί ὑπάρχει τό Χαζίρειο Πολι-
τιστικό Κέντρο, ἕνα ἔργο ἀγάπης γιά 
τήν πατρίδα τοῦ μεγάλου μας εὐεργέτη 
Γεωργίου Νικολάου Χαζίρη. Δέν εἶναι 
μικρό πράγμα νά ἀφήνεις 1.200.000 δο-
λάρια γιά νά βραβεύονται ἀπό τούς τό-
κους ἀριστοῦχοι φοιτητές τῆς Ἰατρικῆς. 
Ἡ κυρα-Μαρία ἡ Γωνιώταινα, Θεός σχω-
ρέστην, εἶπε τά καλύτερα λόγια γιά τόν 
παπα-Γιώργη στόν εὐεργέτη γιατρό Γε-
ώργιο Χαζίρη καί ὁ Ἐπίσκοπος Κυδωνίας 
κ. Δαμασκηνός ἀπετέλεσε τήν ἐγγύηση 
σάν Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος καί τό Συμ-
βούλιο ὅλο τοῦ Χαζίρειου καί ὁλοκληρώ-
θηκε τό κτίριο πού μέ ἴδιους πόρους ἦταν 
στά μπετά. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τά βραβεῖα, 
ὁ χῶρος αὐτός ἔγινε στέκι γιά τά παιδιά 
τοῦ Κατηχητικοῦ, γιά ἐκδηλώσεις Σχο-
λείων, τοῦ Γυμνασίου τοῦ Πλατανιά, τοῦ 
Πανεπιστημίου Κρήτης, γιά προβολές, 
γιά θεατρικά.

Στά θετικά θεωρῶ τήν ἀγορά τῶν δύο 
οἰκοπέδων ἀπό τήν ἐνορία ἐκεῖ πού μετέ-
πειτα κτίστηκε τό Χαζίρειο μέ τή βοήθεια 
τοῦ Μανώλη τοῦ Κοκκινάκη τοῦ Βαρελᾶ 
καί τοῦ Γιώργη τοῦ Σοϊλεντάκη, ὅσο 
καί ἡ δεύτερη ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου τοῦ 
Βαρδῆ μέ κορυφαία τή βοήθεια τοῦ κυρί-
ου Νώντα Τερεζάκη καί τῆς οἰκογένειας 
Καστρινάκη. 

Ὅσο γιά τίς συνεργασίες, δέν ξεχνᾶμε 
«τήν ἑβδομάδα πορτοκαλιοῦ» μέ τό Σύλ-
λογο Γονέων τοῦ Πλατανιᾶ, τίς φιλοξε-
νίες τή χορωδίας τῆς Παναγούδας, τῆς 
χορωδίας Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, 
τῶν παιδιῶν ἀπό τή Μποτσουάνα, τῶν 
νέων τῆς Φιλανδίας, τῶν ἀποφοίτων 
τῆς Χάλκης, τῶν νέων ἀπό τή Σύρο καί 
τίς βαπτίσεις στήν Ἰορδανία, τό κατη-
χητικό τό σημερινό μέ τή Χριστίνα, τή 
Νίκη καί τή Στέλλα, τή διακονία 17 χρό-
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νια στό Νοσοκομεῖο Χανίων. Μόνο νά 
πῶ τίς βαφτίσεις πού ἔκανα μέσα στήν 
ἐντατική καί τό C-130 νά περιμένει γιά 
ἀεροκομιδή. Ἦρθε μετά τή βάφτιση νά 
μέ πληρώσει ἕνας πατέρας καί ἀντί νά μέ 
πληρώσει τοῦ ’βαλα ἕνα φάκελο ἐγώ στό 
χέρι, ντρέπομαι καί συγχωρέστε με, ὄχι 
χρήματα δικά μου, τῆς ἐκκλησίας ἦταν. 
Τό παιδί σώθηκε, εἶναι τοῦ Καράγιωργα 
τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου. Αὐτός ἔχει πε-
θάνει. Τό πῶς μοῦ βρέθηκε δέν μπορῶ νά 
τό περιγράψω. 

Γράφτηκε αὐτές τίς μέρες ὅτι καλός 
ὁ παπα-Γιώργης ἀλλά ἦταν τυχερός πού 
ἦρθε στήν Ἁγία Μαρίνα. Ἀκοῦστε. Ναί, 
εἶμαι εὐλογημένος ἀπό τό Θεό γιατί μοῦ 
ἔδωσε μία ἄξια πρεσβυτέρα καί εὐλογη-
μένα παιδιά, τήν Ὄλγα, τή Στέλλα καί 
τόν Μανώλη πού αὐτά ἔλεγαν τό Πάτερ 

Ἡμῶν καί τό Πιστεύω, τώρα τά λένε τά 
ἐγγόνια μου καί αὐτά ἔρχονταν πρῶτα 
στό Κατηχητικό καί ἡ πρεσβυτέρα ἔπαιρ-
νε καί αὐτή τά χτυπήματα καί τίς χαρές 
τῆς ἱεροσύνης. Ναί, εἶμαι εὐλογημένος 
γιατί μέ χειροτόνησε ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος, 
ὁ δάσκαλός μου στή Σχολή, ὁ σημερινός 
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, τό 
ἀνύσταχτο βλέμμα τοῦ Θεοῦ γιά τό καλό 
τῶν ἀνθρώπων. Ναί, εἶμαι εὐλογημένος 
γιατί τά τελευταία 14 χρόνια νιώθουμε 
τή θαλπωρή καί τήν ποιμαντορία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. 
Δαμασκηνοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι ὁ 
Ἐπίσκοπος τῆς καρδιᾶς μας, τό Χαζίρειο 
Πολιτιστικό Κέντρο καί ἡ Ἁγία Μαρίνα 
ὀφείλει πολλά σέ ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε. 
Ναί, εἶμαι εὐλογημένος γιατί συνεργά-
στηκα καί συνεργάζομαι μέ τόν Θεοφι-
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λέστατο καί Πρωτοσυγκελλεύοντα στή 
Μητρόπολή μας Ἅγιο Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνό, ἄνθρωπο ἀκούραστο καί δά-
σκαλο ποιμαντικῆς προσφορᾶς, ἀκένωτο 
δοχεῖο τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ. Ναί, εἶμαι 
εὐλογημένος γιατί ὑπῆρξαν στή ζωή μου 
ἄνθρωποι καλοί ἐδῶ στήν Ἁγία Μαρίνα 
καί εὐχαριστῶ τό Θεό γιά αὐτούς, λει-
τουργῶ, ὑπάρχω καί ἀπόψε δέν εἶστε 
μόνο ἐσεῖς, εἶναι κοντά μας καί οἱ ψυχές 
τοῦ κυρίου Νώντα, τῆς Γωνιώταινας, τῆς 
Μανούσαινας, τῆς κυρά Βαγγελιῶς, τῆς 
κυρ’ Ἀριστέας, τοῦ Μανωλάκη τοῦ Ψάλ-
τη, τοῦ Καστριναντώνη, παλικάρι μέ τά 
ὅλα του! 

Εὐχαριστῶ τόν Δημήτρη τόν Ψυχο-
γιό γιά τήν τεράστια βοήθεια πού ἔχει 
προσφέρει στήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Μα-
ρίνας καί σάν ἱεροψάλτης καί σάν μέλος 
τοῦ Συμβουλίου. Εὐχαριστῶ τόν Νίκο 
τόν Γουλέακη, τό στήριγμά μου, τούς 
σύντεκνούς μου. Εὐχαριστῶ τό Θεό καί 

γιά τούς κάλους Ἱερεῖς τῆς Μητροπό-
λεώς μου πού ἀπό τή θέση τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ βρίσκομαι κοντά τους καί 
ἰδιαίτερα τούς γειτόνους μου, π. Γεώργιο 
τοῦ Σταλοῦ καί π. Δημήτριο τοῦ Πλατα-
νιᾶ. Δέν ξεχνάω στήν πρόθεση καί τόν π. 
Γεώργιο Μαραμπουτάκη καί τόν π. Ἰωάν-
νη Ἀνδρεαδάκη. Σεβαστοί ἄρχοντες καί 
ἀγαπητοί μου χωριανοί, θέλω νά σταμα-
τήσω, νά μή σᾶς κουράσω ἄλλο. Νά πῶ 
μόνο πώς ἄν κάτι καλό ἔγινε αὐτά τά 40 
χρόνια, ἔγινε ἀπό τή χάρη καί τήν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, ἄν ἔγιναν λάθη, τήν εὐθύνη τή 
φέρω ἐγώ, ζητῶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί 
τή συγχώρεσή σας. Δοξάζω τούς Ἁγίους 
μας, τήν Ἁγία Μαρίνα καί τόν Ἅγιο Σπυ-
ρίδωνα, τόν Ἅγιο Μάμα καί ὅλους τούς 
Ἁγίους τοῦ χωριοῦ μας ἀλλά καί ἐσᾶς, 
Σεβασμιώτατε καί Θεοφιλέστατε, πού μέ 
τιμᾶτε σήμερα καί κάθε μέρα, τούς ὁμι-
λητές καί ἐκλεκτούς προσκεκλημένους 
τῆς ἀποψινῆς βραδιᾶς.





Σεβασμιώτατε, Ἀρχιεπίσκοπε Κρή-
της κ. Εἰργηναῖε,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κυδω-
νίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνέ,

Θεοφιλέστατε ἐπίσκοπε Δορυλαίου 
καί Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Πατριαρ-
χικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος,

Σεβαστέ π. Ἀντώνιε, Πρόεδρε τοῦ 
Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλ. 
Σχολῆς Κρήτης «Ἡ Ἁγία Τριάς»,

Σεβαστοί πατέρες,
Φίλοι καί ὁμογάλακτοι συμμαθητές,
Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Δόξα, ὕμνο καί αἴνους ἀναπέμπουμε 
στόν Τριαδικό Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε νά 
τελοῦμε συναγμένοι σήμερα ἐδῶ, στή 
Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδας, τή Θεία Λει-
τουργία.

Δόξα, ὕμνο καί αἴνους ἀναπέμπου-
με στόν ἐν Τριάδι Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε 
νά συναντηθοῦμε, ὕστερα ἀπό πενήντα 
ὁλόκληρα χρόνια.

Δόξα, ὕμνο καί αἴνους ἀναπέμπουμε 
στήν Ἁγία Τριάδα, γιά τήν εὐλογία πού 
εἴχαμε νά ζήσουμε σέ τοῦτο τόν ἱερό 
χῶρο, κάτω ἀπό τή σκέπη της, γιά ἕξι 
χρόνια.

Φίλοι συμμαθητές,
Οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ὄντα δέσμια 

τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, ὅσο ζοῦμε σέ 

Ἰωάννης Γ. Τσερεβελάκης
Φιλόλογος - Θεολόγος

Ἄρχων Πρωτονοτάριος τῆς Ἁγίας τ. Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 30 Ἰουλίου 2020

τοῦτο τόν κόσμο. Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρ-
ξη, τόσο καθεαυτή, ὅσο καί στή σχέση 
της μέ τούς ἄλλους, ὑφίσταται πάντοτε 
σέ σχέση μέ τίς δύο αὐτές διαστάσεις. 
Ὕπαρξη καί συνύπαρξη ὑφίστανται πά-
ντα σέ σχέση μέ τόν χρόνο καί τό χῶρο. 
Ὁ Ἄρθουρ Σοπενχάουερ ἔχει γράψει 
ὅτι «στό χρόνο, ὅλα τά πράγματα ἀκο-
λουθοῦν τό ἕνα τό ἄλλο, καί στό χῶρο 
ὅλα τά πράγματα εἶναι δίπλα-δίπλα. 
Συνεπῶς, μόνο ἀπό τόν συνδυασμό τοῦ 
χώρου καί χρόνου προκύπτει ἡ ἐκπρο-
σώπηση τῆς συνύπαρξης.» «Τοῖς πάσιν 
χρόνος καί καιρός τῷ παντί πράγματι 
ὑπό τόν οὐρανόν», διαβάζουμε στό βι-
βλίο τοῦ Ἐκκλησιαστῆ (3,1): Γιά ὅλα 
ὑπάρχει χρόνος καί γιά κάθε πράγμα 
πού βρίσκεται κάτω ἀπό τόν οὐρανό 
ὑπάρχει ἡ κατάλληλη ἐποχή». Κι ἐνῶ ὁ 
χρόνος ρέει (ἔτσι τουλάχιστον τόν ἀντι-
λαμβανόμαστε) ὁ χῶρος μοιάζει σταθε-
ρός. Θά μποροῦσε κανείς νά ἰσχυριστεῖ 
ὅτι ὁ χρόνος ἀντιπροσωπεύει τό «γίγνε-
σθαι», ἐνῶ ὁ χῶρος τό «εἶναι». Ὅμως, 
ἡ ροή τοῦ χρόνου πού κυλάει ἀδυσώ-
πητος παρασύρει πολλά πράγματα τοῦ 
χώρου στό πέρασμά του, τά ἀλλάζει, τά 
μεταβάλλει καί μαζί μεταβάλλει τούς 
ἀνθρώπους καί τίς ἀνθρώπινες σχέσεις.

Ὑπάρχει, ἄραγε, ἡ δυνατότητα νά 
ἀντισταθεῖ κανείς σέ τούτη τή ροή τοῦ 
χρόνου καί νά κρατήσει κάτι ἀπό τό 
«εἶναι» τοῦ χώρου; Μπορεῖ ἡ σχέση τοῦ 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ 
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ἀνθρώπου μέ τό χῶρο νά μείνει ζωντα-
νή, παρά τή μεταμορφωτική δύναμη 
πού ἀσκεῖ ὁ χρόνος πάνω στά πράγμα-
τα, στούς ἀνθρώπους καί στίς ἀνθρώπι-
νες σχέσεις; Κι ἄν κρατήσει αὐτή ἡ σχέ-
ση, εἶναι ἀληθινή ἤ μήπως «ἡ νοσταλγία 
ἔχει πλάσει μία χώρα ἀνύπαρχτη», ὅπως 
γράφει ὁ νομπελίστας ποιητής μᾶς Γ. 
Σεφέρης στό ποίημα «Ὁ γυρισμός τοῦ 
ξενιτεμένου»;

Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται σέ τοῦτο πού 
συμβαίνει σήμερα ἐδῶ, σέ τούτη τήν 
ὕστερα ἀπό πενήντα ὁλόκληρα χρόνια 
συνάντησή μας σ’ αὐτό τό χῶρο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων. Πενήντα ὁλόκληρα χρόνια, 
ἀπό τότε πού ὅλοι ἐμεῖς οἱ συμμαθητές, 
οἱ ζῶντες καί οἱ τεθνεῶτες, χωριστήκα-
με, ὕστερα ἀπό μία ἑξαετῆ συμβίωση 
καί συνύπαρξη. Ὁ καθένας μας πῆρε τό 
δρόμο του, ἄνοιξε τά φτερά του, προ-
σπάθησε νά πραγματοποιήσει τά ὄνειρά 
του, ἔφτιαξε καί ὀργάνωσε τή ζωή του, 
δημιούργησε νέες ἀνθρώπινες σχέσεις. 
Ὅλο αὐτό τό μακρύ διάστημα ὁ χρόνος 
πού πέρασε ἀπό πάνω μας, μᾶς ἄλλαξε, 
ἄφησε πάνω στό σῶμα καί στήν ψυχή 
μας τά ἀποτυπώματά του καί κάποιους 
ἀπό τούς συμμαθητές μας τούς πῆρε 
ἀπό κοντά μας. Κι ὅμως, πίσω ἀπό αὐτές 
τίς μεγάλες ἀλλαγές κάτι ἔμεινε σταθε-
ρό, ἀναλλοίωτο, κάτι πού ὁ ρέων χρόνος 
δέν μπόρεσε νά ξεριζώσει, νά ἀλλοιώ-
σει καί νά φθείρει. Φαίνεται πώς εἴχαμε 
κάμει ἕνα βῆμα πιό πέρα ἀπ’ τή φθορά, 
πού λέει ὁ ποιητής. Κι αὐτό τό σταθε-
ρό κι ἀναλλοίωτο «κάτι», πού, ὅπως 
προεῖπα, εἶναι ἕνα βῆμα πιό πέρα ἀπ’ τή 
φθορά, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τά βι-
ώματά μας σέ τοῦτο τό χῶρο τόν ἱερό, οἱ 
σχέσεις πού ἀναπτύξαμε μεταξύ μας ὡς 
συμμαθητές, μέ τούς ἄλλους μαθητές, 

μέ τούς καθηγητές μας, μέ τούς μονα-
χούς καί μέ τό ὑπόλοιπο προσωπικό της 
Σχολῆς. Κι εἶναι ἡ ἔνταση τῶν ἐμπειριῶν 
καί τῶν βιωμάτων πού ἔχει τή δύναμη 
νά μπλοκάρει καί νά σταματᾶ τό χρό-
νο, πού δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά τά φθείρει, 
ἀλλά τά κάνει νά παραμένουν ζωντανά 
στή μνήμη καί νά ξυπνοῦν ἐντός μας τή 
νοσταλγία, ἀκόμη κι ἄν ὑπῆρξαν στιγ-
μές δύσκολες καί συνθῆκες σκληρές 
στή διάρκεια τῆς ἐδῶ ζωῆς μας.

Σήμερα, λοιπόν, φίλοι συμμαθητές, 
«μνήμην ἐπιτελοῦμεν» ἐκείνων τῶν χρό-
νων τῆς ἐφηβείας καί τῆς πρώτης νιότης 
μας, τότε πού, στό πλαίσιο τῶν σχέσε-
ων πού προανέφερα, σφυρηλατούσα-
με τό ἦθος μας, ἀποκτούσαμε γνώσεις, 
δημιουργούσαμε φιλίες, διαμορφώναμε 
τόν ἔσω ἑαυτό μας καί τόν ἀξιακό μας 
κώδικα, κάναμε ὄνειρα γιά τό μέλλον 
μας. Σήμερα, ἐδῶ, σ’ ἕνα χῶρο ἱερό, 
ἀναμιμνησκόμαστε ἡμερῶν ἀρχαίων, 
νοσταλγοί μίας περιόδου τῆς ζωῆς μας 
πολύ σημαντικῆς γιά ὅλη τή μετέπειτα 
πορεία μας. Γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς ὁ 
χρόνος σήμερα σταματᾶ, παύει νά ρέει, 
ὅλα ὅσα ζήσαμε κατά τή συνύπαρξή 
μας ἐδῶ γίνονται παρόντα μέσω τῆς 
μνήμης. Ἡ σημερινή συνάντηση ὄντως 
θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς μία 
τελετουργία μνήμης. Καί ὅπως στήν 
Ἐκκλησία κάθε μέρα ἐπιτελοῦμε τή μνή-
μη κάποιου ἁγίου καί στό πλαίσιο τοῦ 
λειτουργικοῦ χρόνου καταργεῖται ὁ 
τρισδιάστατος χρόνος καί ὅλη ἡ Ἐκκλη-
σία, στρατευομένη καί θριαμβεύουσα, 
εἶναι παροῦσα, ἔτσι καί τώρα μέ τούτη 
τή συνάντησή μας ὁ χρόνος ἑνοποιεῖται 
διά τῆς μνήμης καί ὅλα ὅσα ζήσαμε σέ 
τοῦτο τό ἁγιασμένο μοναστήρι στό 
παρελθόν βρίσκονται ἐνώπιόν μας πα-
ρόντα, ὁλοζώντανα. Αὐτή τή βιωμένη 
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πραγματικότητα πού ζεῖ μέσα μας, ὁ κα-
θένας ἀπό μᾶς τή διασώζει καί τή φυλάει 
πενήντα χρόνια τώρα σάν ἕνα πολύτιμο 
θησαυρό. Καί εἶναι σίγουρο ὅτι αὐτή ἡ 
πραγματικότητα, συνειδητά ἤ ἀσυνείδη-
τα, μᾶς ἐπηρέασε βαθιά κι ἐξακολουθεῖ 
νά μᾶς ἐπηρεάζει, νά μᾶς κατευθύνει, 
νά λειτουργεῖ ὡς δύναμη πνευματική, 
πού μᾶς βοήθησε καί μᾶς βοηθᾶ στίς 
ἐπιλογές μας. Οἱ ἀξίες καί οἱ πολύτιμες 
ἐμπειρίες πού ἀποκτήσαμε ἐδῶ, μᾶς 
ὡρίμασαν, ὥστε νά εἴμαστε ἱκανοί νά 
λάβουμε θέση ἔναντι τῶν προκλήσεων 
τῆς ζωῆς. Οἱ δοκιμασίες καί οἱ δυσκολί-
ες πού ἀντιμετωπίσαμε, μᾶς ἐνδυνάμω-
σαν ἔτσι, ὥστε νά μή λυγίζουμε εὔκολα 
μπροστά στά προβλήματα καί στίς δύ-
σκολες περιστάσεις τοῦ βίου.

Φίλοι καί ὁμογάλακτοι συμμαθητές,
Εἶμαι βέβαιος πώς θά συμφωνήσε-

τε μαζί μου στό ὅτι εἴμαστε εὐλογημέ-
νοι πού ὑπήρξαμε μαθητές τῆς Ἐκκλ. 
Σχολῆς ἐδῶ στήν Ἁγία Τριάδα. Μίλησα 
στήν ἀρχή γιά τό ρόλο τοῦ χώρου καί θά 
μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφερθῶ στό θέμα 
αὐτό, σέ σχέση μέ τό μοναστήρι ἐτοῦτο, 
πού γιά πολλά χρόνια φιλοξένησε τήν 
Ἐκκλ. Σχολή Κρήτης. Στοχαζόμενος τήν 
ἐδῶ ἑξαετή διαβίωση καί συνύπαρξή 
μας, σκέφτομαι ὅτι ἡ Σχολή μας μέ τούς 
καθηγητές της, ἔστω καί μέσα σέ δύσκο-
λες συνθῆκες (ἴσως ἀπαράδεκτες γιά τά 
σημερινά δεδομένα), καί γνώσεις μᾶς 
ἔδωσε καί διέπλασε τό ἦθος μας μέ τίς 
σταθερές ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας καί μᾶς 
μπολίασε στό χριστιανικό τρόπο ζωῆς 
καί μᾶς ἄνοιξε δρόμους γιά τό μέλλον. 
Ἴσως, ὅμως, ἡ Σχολή νά μήν πετύχαινε 
τούς στόχους της, ἄν στεγαζόταν σέ κά-
ποιον ἄλλο χῶρο. Γιατί εἶναι ἄλλο πράγ-
μα νά ζεῖ ἕνας ἱεροσπουδαστής σέ ἕνα 

οὐδέτερο χῶρο καί ἄλλο νά ζεῖ σέ ἕνα 
ἱστορικό μοναστήρι, ὅπου βιώνει ὅλο 
τό ἄρωμα τῆς ἁγιότητας καί τῆς ζωῆς 
πού ἀποπνέει ἡ μυσταγωγία τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας. 
Θυμούμαστε ὅλοι τίς καθημερινές ἀκο-
λουθίες, τήν ψαλμωδία, τήν διακριτική 
παρουσία τῶν μοναχῶν, ὅπως τοῦ π. 
Δαμασκηνοῦ, τοῦ π. Ἰλαρίωνος καί τοῦ 
π. Ἀθανασίου. Ὅλη ἡ ἐδῶ ζωή μας ξετυ-
λίχτηκε γύρω ἀπό τόν περικαλλῆ ναό 
τῆς Ἁγίας Τριάδας, κάτω ἀπό τούς θό-
λους τοῦ ὁποίου ἀναπέμψαμε τίς προ-
σευχές μας, δοξολογήσαμε τόν Τριαδικό 
Θεό, μάθαμε τήν τυπική διάταξη, ἀσκη-
θήκαμε στήν ψαλμωδία. Μέ καταγωγή 
ἀπό ὅλη τήν Κρήτη ἀλλά κι ἀπό ἄλλα 
μέρη τῆς Ἑλλάδας, ζήσαμε ἕξι χρόνια 
ἀπό τό θρανίο καί τήν τάξη στό στασίδι 
καί στό ναό καί ἀπό τό ἀναγνωστήριο 
στό ἀναλόγιο, δίχως αὐτό νά λειτουργεῖ 
καθόλου διχαστικά στή συνείδησή μας. 
Ἕνα σταθερό πρόγραμμα μαθημάτων 
καί μελέτης, ἐπαφῆς μέ τή φύση ἀλλά 
καί κοινότητας τοῦ βίου καί ἀνέμελης 
κοινωνικότητας, στό πλαίσιο μίας ζώ-
σας λειτουργικῆς ζωῆς, θεμελίωναν καί 
ἑδραίωναν τούς δεσμούς μέ τά πρόσω-
πα, τόν εὐλογημένο χῶρο τοῦ μονα-
στηριοῦ καί τά ἀντικείμενα, ὅπως στό 
πατρικό μας σπίτι. Ἐδῶ ἀρχίσαμε νά συ-
νειδητοποιοῦμε καί νά ζοῦμε τήν πίστη 
μας, μέσα στό ναό γνωρίσαμε τή ζωή 
τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀποκτήσαμε ἐπί-
γνωση τῆς ὀμορφιᾶς καί τῆς σημασίας 
τῆς λειτουργικῆς ζωῆς. Κι ὅλα αὐτά ὄχι 
θεωρητικά, ἀλλά βιωματικά, ἔτσι πού νά 
ἔχουν γίνει κομμάτι ἀναπόσπαστό του 
τρόπου τῆς ζωῆς μας. Γι’ αὐτό εἶπα πώς 
πρέπει νά θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μᾶς 
εὐλογημένους, ἀφοῦ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ 
μᾶς ἀξίωσε νά ζήσουμε σ’ ἕνα τέτοιο 
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ἁγιασμένο χῶρο. Γιατί εἶναι βέβαιο ὅτι 
αὐτή ἡ ἁγιότητα καί ἡ χάρη πού εἶχε καί 
ἔχει αὐτός ὁ χῶρος μεταδιδόταν καί σέ 
μᾶς τούς μικρούς μαθητές, μᾶς σκέπαζε, 
μᾶς ἔδινε δύναμη νά ἀντέχουμε καί νά 
ξεπερνοῦμε τά πολλά προβλήματα πού 
συνόδευαν τή ζωή μας ἐδῶ καί μάλιστα 
σέ μία πολύ κρίσιμη ἡλικία, ὅπως εἶναι ἡ 
ἐφηβεία.

Φίλοι καί ὁμοδίαιτοι συμμαθητές,
Στεκόμαστε σήμερα, ὕστερα ἀπό 

πενήντα ὁλόκληρα χρόνια, ὁ ἕνας ἐνώ-
πιον τοῦ ἄλλου. Πολλά πράγματα ἔχουν 
ἀλλάξει. Κάποιοι συμμαθητές μας ἀπε-
δήμησαν πρός Κύριον. Κάποιοι ἀπό 
τούς ὑπόλοιπους βρισκόμαστε ἐδῶ. Κοι-
τάζουμε ὁ ἕνας τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου 
καί εἶναι βέβαιο ὅτι, πίσω τίς χαρακιές 
πού ἔχει ἀφήσει ἐπάνω του ὁ πανδαμά-
τωρ χρόνος, πίσω ἀπό τά λευκανθῆ κε-
φάλια, πίσω ἀπό τά σεβάσμια ἱερατικά 
πρόσωπα, ἐμεῖς βλέπουμε πρόσωπα νε-
ανικά. Βλέπουμε ἐφήβους συμμαθητές, 
σκάβουμε τή μνήμη καί ἐνθυμούμαστε 
στιγμές καί σκηνές τῆς σχολικῆς ζωῆς 
καί σοβαρές καί εὐτράπελες. Θυμόμα-
στε ἀκόμη μέ ἀγάπη τούς καθηγητές 
μας: τόν νευρικό ἀλλά καλοκάγαθο Δι-
ευθυντή μᾶς Σφακιανάκη, τόν αὐστηρό 
Ψαρουδάκη, τόν ἄτεγκτο π. Νεόφυτο, 
τόν χαμογελαστό καί χαλαρό Καψωμέ-
νο, τόν δίκαιο Φαλδαμή, τόν ταπεινό π. 
Ἐλευθέριο, τόν μειλίχιο π. Χρυσόστομο, 
τόν σκληρό στά μάτια μᾶς Μυλωνάκη, 
τόν στοχαστικό θεολόγο π. Μιχ. Καρ-
δαμάκη, τόν φιλικό Κοντινάκη, τόν Κα-
τσιβελάκη μέ τό ὡραῖο παράστημα, τόν 
καλλίφωνο π. Ἀντώνιο Τσουρλάκη, τόν 
πρωτοποριακό Ἀσημομύτη. Ἄς εἶναι ἡ 
μνήμη τούς αἰωνία.

Κι ὅπως τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά, 

πρόσωπα, καταστάσεις καί γεγονότα, 
τήν καρδιά μας πλημμυρίζουν ἀνάμει-
κτα αἰσθήματα. Προσωπικά ζῶ μία κα-
τάσταση χαροποιοῦ πένθους, αὐτοῦ 
πού οἱ Πατέρες ὀνομάζουν χαρμολύπη: 
μία κατάσταση ὅπου ἡ λύπη εἶναι συ-
μπλεγμένη μέ τή χαρά, ὅπως τό κερί 
μέ τό μέλι. Μέσα μου ἀκούω τό ψαλμι-
κό: «Ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με». Δηλαδή: 
Μέ τή θλίψη ἄνοιξες τήν καρδιά μου. 
Τή θλίψη προξενεῖ ὁ χρόνος πού ἔφυγε 
ἀνεπιστρεπτί, τή χαρά γεννᾶ ἡ συνά-
ντησή μας. Ἀναπολοῦμε καί νοσταλ-
γοῦμε ὅσα περάσαμε καί ζήσαμε ἐδῶ 
στά πιό ὄμορφα χρόνια της ζωῆς μας. Ἡ 
καρδιά μας καί ἡ ὕπαρξή μας ὁλόκληρη 
συγκλονίζεται καί θλίβεται, ὅταν στρέ-
φεται πρός τά ὀπίσω καί ἀναπολεῖ τό 
χαμένο παράδεισο τῆς νιότης μας. Ἀπό 
τήν ἄλλη, ὅμως, ἰδού τό παρόν τῆς συ-
ναντήσεώς μας, πού γεμίζει τίς καρδιές 
μέ χαρά. Γιατί ἡ συνάντηση πράγματι 
θερμαίνει, χαροποιεῖ, ἀνοίγει καί πλα-
ταίνει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, τούς 
δίνει τή δυνατότητα τῆς κοινωνίας καί 
ἐπικοινωνίας, εἰδικά ὅταν τούς ἀνθρώ-
πους αὐτούς συνδέουν καί ἑνώνουν 
κοινά βιώματα. Κι ἐπειδή ὁ χρόνος πού 
πέρασε δέν ἐπιστρέφει, ἄς κρατήσουμε 
τό γεγονός τῆς συνάντησης, αὐτῆς πού 
γεμίζει τίς καρδιές μέ χαρά, τή χαρά 
τῆς ἑνότητας καί τῆς ἀγάπης τήν ὁποία 
ἐμπνέει καί ἐμφυσᾶ στίς καρδιές ἡ πίστη 
στόν Χριστό καί ἡ ἐκκλησιαστική συνεί-
δησή μας.

Φίλοι συμμαθητές,
Δέν ξέρω ἄν μᾶς δοθεῖ ἄλλη εὐκαι-

ρία νά βρεθοῦμε ξανά ὅλοι μαζί στό 
μέλλον. Γι’ αὐτό ἄς χαροῦμε τούτη τήν 
ξεχωριστή μέρα τῆς συνάντησής μας. 
Ἄς θυμηθοῦμε τή συνάντηση τοῦ Χρι-
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στοῦ μέ τόν Λουκᾶ καί τόν Κλεόπα 
στήν ὁδοιπορία πρός τούς Ἐμμαούς. Ὁ 
Χριστός δέχτηκε νά μείνει καί νά δει-
πνήσει μαζί τους, εὐλόγησε κι ἔκοψε τό 
ψωμί πού τοῦ προσέφεραν, τούς ἔδω-
σε νά φᾶνε κι ἀμέσως «ἄφαντος ἐγέ-
νετο ἀπ’ αὐτῶν». Τότε, ὅπως διασώζει 
ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, «διηνοίχθη-
σαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί καί εἶπον πρός 
ἀλλήλους· οὐχί ἡ καρδία ἡμῶν καιομέ-
νη ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ 
καί ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τάς γραφάς;». 
Ὅση ὥρα τούς μιλοῦσε ὁ Χριστός, μία 
φωτιά ἔκαιγε τήν καρδιά τους, μία φλό-
γα πού τούς δρόσιζε, μία «ὑετίζουσα 
φλόξ», ὅπως λέει ἕνα τροπάριο τῆς Πε-
ντηκοστῆς. Αὐτό εἶναι ἡ «ἐν Χριστῷ» 
συνάντηση τῶν προσώπων: μία φωτιά 
πού δέν καίει ἀλλά δροσίζει, μία «βά-
τος φλεγομένη ἀλλά μή καιομένη». Ὁ 
Χριστός εἶπε ὅτι «οὗ εἰσιν δύο ἤ τρεῖς 
συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι 
ἐν μέσω αὐτῶν». Κι ἐμεῖς ἐδῶ σήμερα 
εἴμαστε συνηγμένοι στό ὄνομα Ἐκεί-
νου, πού ἔρχεται καί μᾶς συναντᾶ, ἐπει-
δή ἀκριβῶς εἴμαστε συνηγμένοι. Γιατί ὁ 
Χριστός θέλει τή σύναξη, τήν ἑνότητα, 
θέλει τό «ἵνα ὦσιν ἕν». Αὐτή τήν ἑνό-
τητα τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνά τούς 
αἰῶνες μαθητῶν Του ζήτησε ὁ Χριστός 
ἀπό τόν Πατέρα Του στήν ἀρχιερατική 
Του προσευχή. Ἐμεῖς, παρ’ ὅλες ὅλες 
τίς μικρές διαφορές μας καί τίς μικροε-
ντάσεις πού γεννοῦσε ἡ συμβίωση, ζή-
σαμε αὐτό τό κλίμα τῆς ἑνότητας, κάτω 
ἀπό τούς θόλους τῆς Ἁγίας Τριάδας καί 
μέσα στό περιβάλλον τῆς Σχολῆς, ἑνό-
τητα πού σφυρηλάτησε τό «ὁμοδίαιτον 
καί ὁμόσπουδον». Αὐτή τήν ἑνότητα 
ἐκφράζει καί πιστοποιεῖ ἡ σημερινή 
μας συνάντηση, πού εἶναι συνάντηση 
χαρᾶς καί εὐλογία γιά ὅλους μας. Εἶναι 

βέβαιο ὅτι μαζί μέ μᾶς χαίρονται ἀπό 
τόν οὐρανό τόσο οἱ καθηγητές μας, 
ὅσο καί οἱ συμμαθητές μας πού πλήρω-
σαν τό κοινόν χρέος, καθώς μᾶς βλέ-
πουν ὅλους μαζί σέ τοῦτο τόν ἁγιασμέ-
νο χῶρο. Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύει τίς ψυχές 
τους. Λίγο ἀργότερα ὁ καθένας μας θά 
φύγει καί θά ἐπιστρέψει «εἰς τά ἴδια». 
Ὅμως, εἶναι βέβαιο ὅτι θά φύγει κερδι-
σμένος, ἀναβαπτισμένος στίς ὡραῖες 
ἀναμνήσεις καί στό ἁγιοτριαδίτικο 
κλίμα, ἔμλεως ἀπό τή χαρά τῆς συνά-
ντησης. Μακάρι αὐτό νά λειτουργήσει 
ἀναγεννητικά γιά ὅλους μας. Εὔχομαι 
ἡ Ἁγία Τριάδα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, νά εὐλογεῖ τή ζωή μας 
μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς μας.

Τελειώνοντας θά ἤθελα νά εὐχα-
ριστήσω τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπί-
σκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας καί 
Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνό καί τόν 
ἐπίσκοπο Δορυλαίου καί Καθηγούμε-
νο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος 
κ. Δαμασκηνό γιά τήν παρουσία τους, 
ἡ ὁποία δέν περιποιεῖ τιμή ἁπλῶς στό 
Σύλλογο καί τούς τιμωμένους ἀποφοί-
τους ἀλλά δείχνει καί τήν ἀμέριστη 
ἀγάπη τους πρός τήν Ἐκκλησιαστική 
Σχολή. Ἐπίσης εὐχαριστίες ὀφείλο-
νται στόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ 
Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Ἀποφοίτων τῆς 
Ἐκκλ. Σχολῆς Κρήτης «Ἡ Ἁγία Τριάς» 
γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν, ὥστε νά 
εἶναι ἄψογη ἡ ὀργάνωση τῆς σημερινῆς 
ἐπετειακῆς ἐκδήλωσης, καθώς καί σέ 
ὅλους ὅσοι παρέστησαν σήμερα ἐδῶ, 
σέ μία ἐκδήλωση, πού δέν ἀφορᾶ μόνο 
τούς ἀποφοίτους ἑνός συγκεκριμένου 
σχολικοῦ ἔτους ἀλλά καί τό μοναστήρι 
καί τήν Ἐκκλ. Σχολή Κρήτης γενικά. 

Εὐχαριστῶ.
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Ἐκοιμήθη o πατέρας τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, Θεοχάρης Λιονά-
κης. 

Πλήθος ἀνθρώπων, Ἀρχιερέων, συγγενῶν, φο-
ρέων καί φίλων βρέθηκε εἰς τήν πατρική οἰκία τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δαμασκηνοῦ στόν 
Πλατανιά Κυδωνίας καί στήν ἐξόδιο ἀκολουθία ἡ 
ὁποία τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου 
Πλατανιά.

Στήν ἐξόδιο ἀκουλουθία συμμετεῖχαν ὁ Μητρο-
πολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου  
κ. Ἀνδρέας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δα-
μασκηνός, ὁ Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἐπίσκοπος 
Κνωσού κ. Πρόδρομος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της, ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, οἱ Ἀρχιμανδρίτες Ἀθανάσιος Καραχά-
λιος, Ἀμβρόσιος Σκαρβέλης, Πορφύριος Μπικουβαράκης, Χρύσανθος Τσαχάκης, 
Ἐπιφάνιος Ζαχαράκης, Νικηφόρος Κουνάλης, Παρθένιος Καλυβιανάκης, Ἄνθιμος 
Ματζουράνης, ἀπό ὅλη τήν Κρήτη Ἱερεῖς καί διάκονοι, οἱ Γερόντισσες καί ἀδελφό-
τητες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, Τιμίου Προδρόμου Κο-
ρακιῶν, Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνου καί Ἁγίας Εἰρήνης Κρουσσώνα. Στήν ἀκολουθία 
παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῆς κυβέρνησης, τῆς Περιφέρειας Κρήτης, τῶν Δήμων 
καί συλλόγων, συγγενεῖς καί φίλοι. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί 
Σελίνου τέλεσε ἐπί τοῦ οἴκου τό πρῶτο τρισάγιο.

Ἐπικήδειους λόγους ἐκφώνησαν ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὁ Σεβασμιώταατος Μητροπολίτης Ἀρκα-
λοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτρο-
πος Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ Ἐφημέριος ἐνορίας Πλατανιᾶ Πρωτ. Δημήτριος 
Παρασκάκης καί ἡ δημοσιογράφος κ. Καίτη Ἀλέξη.

Ἐκοιμήθη ὁ πατέρας τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ

Ἐπιμέλεια:  Εὐστράτιος Χατζηδάκης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου τῆς Ι.Μ.Κ.Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Παρουσία πλήθους εὐσεβῶν προσκυ-
νητῶν τελέσθηκε τό Ψυχοσάββατο τῆς 
6ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., στήν Ἱερά Πατριαρχική 
καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων Ἀρχιερατικό Συλλεί-
τουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου, Πρωτοσυγκελ-
λεύοντος τῆς Μητροπόλεώς μας καί Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θεία Λειτουργίας 
τελέσθηκε Ἀρχιερατικό μνημόσυνο γιά 
τούς κτήτορες τῆς Μονῆς Ἱερεμία καί 
Λαυρέντιο, καθώς καί τεσσαρακονθήμε-
ρο μνημόσυνο τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς 
π. Συμεών Λιονάκη καί τῆς μακαριστῆς 
Μοναχῆς Αἰκατερίνης Ξηρουχάκη.

Μέ συγκινητικά λόγια ὁμίλησε ὁ Θε-
οφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, γιά 
τόν π. Συμεών καί τήν Γερόντισσα Αἰκα-
τερίνα τούς ὁποίους τούς ὀνόμασε χαρακτηριστικά, πνευματικούς πνεύμονες τῆς 
Μητροπόλεώς μας.

Ψυχοσάββατο στήν Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων
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Τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς 
Πεντηκοστῆς, ἡμέρα κατά τήν ὁποία 
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν 
Γενέθλιο ἡμέρα της, πανηγύρισε μέ 
κάθε λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια ἡ 
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρό-
λων.

Τό Σάββατο 6 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ξεκίνησαν 
οἱ ἑορταστικές καί πανηγυρικές ἐκδη-
λώσεις, στήν ἀνθοστόλιστη Ἱερά Πα-
τριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, ὅπου πραγ-
ματοποιήθηκε νωρίς τό ἀπόγευμα λαμπρή ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου 
καί Θεοφόρου Πατρός Ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κυρίας 
τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου τήν ὁποία ἐκόμισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Πορφύριος Μπικουβαράκης. Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός μετέφερε μετά ἐκκλησιαστικῆς πομπῆς ἀπό 
Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως τό ἱερό λείψανο στό κέντρο τοῦ καθολικοῦ γιά προ-
σκύνηση.

Μετά τήν τέλεση τῆς Δοξολογίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου πραγ-
ματοποιήθηκε στά προπύλαια τῆς Μονῆς ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου Καθηγουμένου τῆς ὅμορης Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γουβερνέτου, ὁ ὁποῖος παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος τῆς 
Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί ὁ ὁποῖος προ-
εξῆρχε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας καθώς καί ἄλλων Μητρο-
πόλεων ἀνάμεσά τους ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί 
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Τοπλοῦ Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος, ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμαν-
δρίτης καί Ἱεροκήρυκας τῆς 

Ἡ Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς 
καί Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας 

στήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων



37

Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης Νικηφόρος Κουνάλης, ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, ἡ 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσα Θεοξένη, ἡ Καθηγουμέ-
νη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα, ἐκπροσώπηση ἄλλων Μο-
ναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν, τιμῶντες καί ἑορτάζο-
ντες τήν μεγάλη δεσποτική ἑορτή.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου ὁ ὁποῖος κήρυξε 
καί τό Θεῖο Λόγο, Συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου 
Καθηγουμένου τῆς Μονῆς καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεώς μας κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Τά ἱερά Ἀναλόγια κόσμισαν μέ τίς καλλικέλαδες φωνές τους ὁ Ἁγιορείτης π. 
Ἰάκωβος πρωτοψάλτης τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Ἄρχοντας Ὑμνωδός 
τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Κων/νος Στεφανάκης καί στό ἀριστερό ἀναλόγιο οἱ Πατέρες τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου.

Εὐλαβεῖς προσκυνητές ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἀλλά καί ἀπό ἄλλες Μη-
τροπόλεις, ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλειος Διγαλάκης ὡς ἐκπρόσωπος τῆς 
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ διακεκριμένος δικηγόρος τῶν Ἀθηνῶν καί Νομικός 
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Σύμβουλος τῆς Μονῆς κ. Ἀθανάσιος 
Κεχαγιόγλου, Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, 
Ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμε-
ων, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλέιας, τοῦ Ἐρυ-
θροῦ Σταυροῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, 
προσῆλθαν γιά νά προσκυνήσουν στήν 
Ἱστορική αὐτή Ἱερά Μονή καί νά συμμε-
τέχουν τῶν λατρευτικῶν συνάξεων.

Μετά τή Θεία Λειτουργία οἱ δύο 
Ἐπίσκοποι τέλεσαν τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ του Ἅγιου Πνεύματος, κατά τόν ὁποῖο ἀνέγνωσαν καί τίς εὐχές τῆς 
Γονυκλισίας καί στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος πού 
τήν κρατοῦσαν στά χέρια τούς ἄντρες μέ παραδοσιακές Κρητικές φορεσιές, συλ-
λιτανευόντων τῶν πιστῶν.
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Πανηγυρικά καί μέ κάθε λα-
μπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Πεντη-
κοστή, ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς 
Ἐκκλησίας, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Τριάδος στό Βαμβακόπουλο Κυ-
δωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. 
Γεώργιος Τζομπανάκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέ-
σθηκε πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο 
Λόγο.

Μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός της Πεντη-
κοστῆς ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ Κληρικούς ἀνέγνωσαν τίς εὐχές τῆς Γονυ-
κλισίας καί σύσσωμο τό ἐκκλησίασμα προσευχήθηκε γονατιστό, ἀκούγοντας τίς 
πνευματικές εὐχές.

Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Πεντηκοστῆς 
στήν Ἁγία Τριάδα στό Βαμβακόπουλο
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Σέ Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου χειροθετησε ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν 
Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρό-
λων, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκη-
νός τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
δρίτη καί ἀδελφό της Μονῆς π. Μάξιμο 
Αὐγερινό μέ τήν ἐντολή τῆς Α.Θ.Π. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, ὕστερα ἀπό εἰσηγητική πρόταση τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, Θεο-
φιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἀνέγνωσε τό εὐεργετήριο ἀπαντητικό γράμμα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, συνεχάρη τόν τιμώμενο Ἀρχιμανδρίτη ὁ ὁποῖος 
πάνω ἀπό 48 χρόνια τῆς ζωῆς του ἔχει ἀφιερώσει στήν διακονία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
καί πού ὅπως τόνισε ὅλα αὐτά τά χρόνια εἶχε ἕνα χάρισμα, νά προσεύχεται δι-

Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου 
ὁ πατήρ Μάξιμος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων
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αρκῶς γιά τούς ὅλους ἀνθρώ-
πους γνωστούς καί ἀγνώ-
στους μνημονεύοντας καί τά 
ὀνόματα ὅσων περνοῦν ἀπό 
τήν Μονή αὐτή.

Στήν προσφώνησή του ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, 
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτα-
το Ποιμενάρχη κ. Δαμασκη-
νό ὁ ὁποῖος διά τῶν τιμίων 
χειρῶν του, ὅπως ἀνέφερε, 
σήμερα ἔδωσε στόν π. Μάξιμο αὐτό πού ἄξιζε τόσα χρόνια νά λάβει. Τέλος συνε-
χάρη καί ἐκεῖνος τόν π. Μάξιμο καί τόν συμβούλεψε τό ὀφίκιο πού ἔλαβε σήμερα 
νά τό ἀφιερώσει στόν Θεό καί στήν Ἁγία Τριάδα πού μέ τόση ἀγάπη διακόνησε 
τόσα χρόνια, καθώς καί σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού στιγμάτισαν μέ 
πνευματικές διαδρομές τήν ζωή του.

Συγκινημένος ὁ π. Μάξιμος μέ δάκρυα στά μάτια εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν ὕψιστη αὐτή τιμή, τόν Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό γιά τήν χειροθεσία πού ἔλαβε ἀπό τά χέρια του, τόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου καί Καθηγούμενο τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνό 
γιά τήν πρότασή του πρός τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη καθώς τούς ἀδελφούς 
τῆς Μονῆς καί ὅλο τόν κόσμο πού παρέστη στήν χαρά τῆς ζωῆς του.
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Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί τήν 
πρέπουσα ἐκκλησιαστική τάξη τελέ-
στηκαν τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν 
Ὀνουφρίου, τά θυρανοίξια τοῦ πα-
λαιοῦ ἱστορικοῦ παρεκκλησίου στήν 
ὁμώνυμη περιοχή τοῦ Ἀκρωτηρίου.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, πλαισι-
ούμενος ἀπό τόν προϊστάμενο τοῦ 
ναοῦ Ἀρχιμ. Νικηφόρο, τόν Γενικό 
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτ. Γεώρ-
γιο Περάκη, κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κορακιῶν Γερόντισσα Θεοφόρα ἀλλά καί πλῆθος πιστῶν, μέσα σέ κλίμα 
ἱερῆς συγκίνησης, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου 
Ὀνουφρίου τόν ὁποῖο ἀνακαίνισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκο-
σιδέκας, σέ δύσκολες ἐποχές μέ τήν βοήθεια τῶν συνεργατῶν, τῶν χορηγῶν καί 
τήν στήριξη τοῦ κόσμου.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ π. Νικηφόρος εὐχαρίστησε, τόν Σεβασμιώ-
τατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό γιά τήν εὐχή καί εὐλογία, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπί-
σκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, ὁ ὁποῖος πρῶτος, ὅπως εἶπε, πέρυσι πού σκέφτηκαν τήν ἀνακαίνιση προσέ-
φερε ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν 
τά πατώματα τοῦ Ναοῦ, τόν Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, τούς 
Δημοτικούς Συμβούλους καί 
Προέδρους, τούς ἐκπροσώ-
πους τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν, 
τόν Διευθυντή τοῦ Γραφείου 
Τύπου τῆς Μητροπόλεως μᾶς 
κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη, κα-
θώς καί ὅλο τόν κόσμο πού 
μέ ἀγάπη στήριξε καί βοήθησε 
στήν ἀνακαίνιση τοῦ λαμπροῦ 
αὐτοῦ Ναοῦ.

Κατόπιν ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνός εὐχαρίστησε στήν 

Θυρανοίξια τοῦ ἱστορικοῦ παρεκκλησίου 
τοῦ  Ἁγίου Ὀνουφρίου στό Ἀκρωτήρι Χανίων
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ. Δαμασκηνοῦ, τελέσθηκε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου στό 
ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Κουνουπιδιανῶν στήν ὁποία διακονεῖ ὁ Πα-
νοσιότατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εἰκοσιδέκας.

Κληρικοί, πλῆθος πι στῶν καί τοπικοί Ἄρχοντες, Ἀντιδήμαρχοι καί ἐκπρόσωποι 
τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν, κόσμησαν μέ τήν παρουσία τούς τήν λαμπρή πανήγυρη 
στόν ἀνακαινισμένο Ναό τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου στήν ὁμώνυμη παραθαλάσσια καί 
γραφική περιοχή τῆς πόλεώς μας.

Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
”ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ 

ἀποκαλύφθηκε στόν Ἅγιο Ὀνούφριο”

ἀντιφώνησή του τόν π. Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος ὅπως ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων, ἔκανε 
κάτι εὐλογημένο, ἔβαλε καλούς στόχους καί σκοπούς καί τούς πραγματοποίησε 
φτιάχνοντας Ναούς μαζί μέ τούς συνεργάτες του. Σέ μία ἐποχή πού κάποιοι γκρε-
μίζουν τίς ἔμψυχες εἰκόνες καί τούς ἔμψυχους Ναούς, σέ μία ἐποχή πανδημίας καί 
θανάτου, πού ὁ θάνατος ἔγινε ὁ κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶνος αὐτοῦ, ἐδῶ φυτεύτη-
κε ἡ συνέχεια τῆς πνευματικῆς ζωῆς…



44

Σέ ἑόρτιο, ἀλλά καί συγκινη-
τικό κλίμα, τελέστηκε τό Σάβ-
βατο 13 Ἰουνίου ἐ.ἔ. στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Νεκταρίου στά Πα-
χιανά Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀμφιλό-
χιος Παπαγιαννάκης ὡς Ἱερα-
τικός Προϊστάμενος, ἡ εἰς Πρε-
σβύτερον Χειροτονία τοῦ Δια-
κόνου τοῦ Ναοῦ π. Ἐμμανουήλ 
Μηλιάκη, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό.

Ὁ νέος Πρεσβύτερος εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας ἑνός τέκνου.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβα-

σμιώτατος ἐπεσήμανε μετα-
ξύ ἄλλων ὅτι «στό σύγχρονο 
κόσμο τό νά σηκώσεις τόν 
σταυρό τῆς Ἱεροσύνης ἀπο-
τελεῖ ἄθλημα, ὄχι ἕνα ἀπό 
τά ἀθλήματα πού γνωρίζου-
με, ἀλλά ἄθλημα πνευματι-
κό πού ὑποκινεῖ πρωτίστως 
ταπείνωση, ἀγάπη, ὑπομονή, 
καρτερικότητα καί ὅλα ἐκεῖνα 
τά ὁποῖα πρέπει νά ἔχει ἕνας 

ἄνθρωπος καί βέβαια ἱερέας γιά νά βοηθήσει τους καί νά καλλιεργήσει τό ὄνομα 
τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους…».

Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
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Στόν Ἱερό Ναό τῶν 
Ἁγίων Πέτρου καί Παύ-
λου Χανίων ὅπου διακο-
νεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Μα-
στοράκης τελέσθηκε τήν 
Κυριακή τό πρωί Ἀρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κισάμου καί Σελίνου κ. 
Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δα-
μασκηνοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος ὁ ὁποῖος μίλησε ἐπί-
καιρα τονίζοντας ὅτι τό μεῖζον αὐτῆς τῆς δοκιμασίας πού περνᾶμε, εἶναι ἡ ταπεί-
νωσις. Ἡ πίστη δέν εἶναι χρέος καί ὑποχρέωση κανενός μας, ἀλλά εἶναι τρόπος καί 
στάση ζωῆς· καί ἡ πίστη μαζί μέ τήν ταπείνωση θά μᾶς βγάλουν ἀπό τό ἀδιέξοδο 
τῶν χαλεπῶν καιρῶν…

Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου τελέσθηκε τό μνημόσυνο τῆς 
ἰατροῦ Θεοχαρούλας Μυλωνάκη, μίας γυναίκας πού ὅπως τόνισε στό λόγο του ὁ 
Πρωτοσυγελλεύων τῆς Μητροπόλεώς μας Ἐπίσκοπος κ. Δαμασκηνός τήν διέκρι-
νε ἡ ἁπλότητα καί ἡ ταπείνωση τόσο στή ζωή της ὅσο καί στούς αὐτοδιοικητικούς 
τομεῖς πού ἐργάσθηκε μέ γνώμονα τήν ἀγάπη καί τό κοινό καλό.

Κισάμου Ἀμφιλόχιος: 
«τό μεῖζον αὐτῆς τῆς δοκιμασίας 

εἶναι ἡ ταπείνωση»
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Νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, στό 
πλαίσιο τῶν Νυχτερινῶν Θείων Λει-
τουργιῶν πού πραγματοποιεῖ μία 
φορά τό μήνα σέ περιοχές τοῦ Ἀπο-
κόρωνα, τή Δευτέρα 22 Ἰουνίου στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος στό 
Φονέ Ἀποκορώνου ὅπου διακονεῖ ὁ 
π. Ἀργύριος Τερζής.

Νυχτερινή  Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Φονέ Ἀποκορώνου

Τήν Τρίτη 23 Ἰουνίου στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν τελέστηκε 
πανηγυρική νυχτερινή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ γιά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου 
καί ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, 
συμπροσευχουμένης τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Θεοφόρας καί 
πλήθους πιστῶν.

Τό Γενέσιον τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου 
στήν Ἱερά Μονή Κορακιῶν
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Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρό-
τητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τῶν πρω-
τοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου στά Χανιά.

Στόν περίλαμπρο ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς πό-
λεώς μας τελέσθηκε ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς, πολυαρχιερατικό Συλλεί-
τουργο ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, Συλλει-
τουργούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου, Πρωτοσυγκελλεύοντος 
τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριά-
δος τῶν Τζαγκαρόλων, καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου.

Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας ἀφορμώμενος ἀπό τήν ἐπέ-
τειο 4 χρόνων ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύ-
νοδο πού πραγματοποιήθηκε τέτοιο καιρό τό 
2016 στό Κολυμβάρι Χανίων καί ἀπό τήν Διορ-
θόδοξη Θεία Λειτουργία πού ἔλαβε χῶρο στόν 
Ἱερό αὐτό Ναό ἱερουργοῦντος τῆς Α.Θ.Π. τόν 
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-

μαῖο. Μεταξύ ἄλλων τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἕνας ζωντανός καί δυναμικός 
ὀργανισμός, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο αὐξάνει καί μεγαλουργεῖ καί 
ἀντιμετωπίζει μέ ἐπιτυχία τίς νέες ἐξελίξεις. Αὐτό τό γεγονός πραγματοποιήθη-
κε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο. Τά θέματα πού ἐπεξεργάσθηκε συνέβαλαν καί 
συμβάλλουν στήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς 
ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν καί τήν ἄρση τῶν φυλετικῶν καί 
λοιπῶν διακρίσεων…

Εἴμαστε εὐγνώμονες στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη πού ἐπέ-
λεξε τήν Κρήτη γιά τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί περήφανοι 
γιά τήν ἐπιλογή τῆς λήξης Αὐτῆς στόν περικαλλῆ αὐτό Ναό. Μπροστά στό μεγά-
λο αὐτό γεγονός, παρακαλοῦμε νά μή σβήσει ἡ εἰκόνα καί ἰδιαιτέρως τά μηνύματα 
πού τόσο θαυμαστά ἀκούστηκαν ἀπό τόν ἄμβωνα αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ πρός ὅλη τήν 
Οἰκουμένη…

Στόν Παζινό Ἀκρωτηρίου ὅπου διακονεῖ ὁ π. Ἰωσήφ Πλανάκης, τήν παραμονή 
τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, τέλεσε Ἀρχιερατικό 

Μητροπολίτης Δαμασκηνός: «Ἡ Ἐκκλησία μας 
εἶναι ἕνας ζωντανός καί δυναμικός ὀργανισμός…»
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Συνάντηση μέ τόν 
Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, 
τόν Ἀντιπεριφερειάρχη 
Χανίων κ. Νικόλαο Κα-
λογερῆ καί τήν Προϊστα-
μένη Δ/νσης Τεχνικῶν 
Ἔργων Περιφερειακῆς 
Ἑνότητας Χανίων κ. Ἑλέ-
νη Δοξάκη, πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα τό μεσημέρι στήν Ἀντιπεριφέρεια Χανίων ἀπό τόν Σεβασμιώ-
τατο Ποιμενάρχη κ. Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπό τόν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό καί τόν Ὑπεύθυνο Οἰκονομικῶν του Ἱδρύμα-
τος Ἐκκλησιαστική Διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ. Εὐστράτιο Χατζηδάκη.

Συνάντηση στήν Ἀντιπεριφέρεια Χανίων 
γιά ὑπηρεσιακά θέματα

Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων Πέτρου καί Παύλου.

Στόν Βατόλακκο Κυδωνίας ὅπου διακονεῖ 
ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Γομπάκης, τελέσθηκε ὁ πα-
νηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρ-
χοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυ-
λαίου κ. Δαμασκηνοῦ, ἐνῶ στόν Ἱερό Ναό τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Χανίων 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Μαστοράκης, 

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου.
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Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα τίμη-
σε Κλῆρος καί Λαός, τήν Σύναξη τῶν Ἁγίων 
Δώδεκα Ἀποστόλων, τήν «δωδεκάριθμον φά-
λαγγα» τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ Πνεύματος, 
στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως πού 
εἶναι ἀφιερωμένοι στή μνήμη τους.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός προεξῆρχε τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ στό 
ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Στεφάνου Κουμπέ ὅπου διακονεῖ ὡς ἱε-
ρατικός προϊστάμενος ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Τσιτσιρίδης μαζί μέ τόν Ἱερομόναχο π. 
Νεκτάριο Βαϊγκούση.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 
τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων τῆς Ἐνορίας Βαφέ Ἀποκορώνου, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, πλαισιω-
μένου ἀπό Κληρικούς καί τῆς περιοχῆς 
τοῦ Ἀποκόρωνα.

Πρίν τό τέλος τῆς Ἀρχιερατικῆς 
Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
χειροθέτησε σέ Πρωτοπρεσβύτερο τόν 

ἱερατικό προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας π. Γεώργιο Μπουντουράκη, μιλώντας μέ θερμά 
καί ἐπαινετικά λόγια γιά τήν προσωπικότητα καί γιά τήν πολυετή προσφορά τοῦ 
πατρός Γεωργίου.

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στόν αὔλειο 
χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων στήν γραφική ὁμώνυμη πα-
ραθαλάσσια περιοχή τῆς πόλεώς μας, 
τελέσθηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερι-
νός προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρω-

Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων 
στά Χανιά καί χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου
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Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό τῆς πόλεώς μας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πατεδάκης, τήν Τρίτη 30 
Ἰουνίου μέ τήν τέλεση Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Πρωτοσυ-
γκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνοῦ.

Δορυλαίου Δαμασκηνός: 
«οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι δωρεάν πρόσφεραν 

τήν ἀγάπη πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός
 στούς ἀνθρώπους»

τοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. 
Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο 
Λόγο.

Τό παρόν στήν Ἀκολουθία ἔδωσαν 
Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Γενι-
κός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Πρωτ. Γεώργιος Περάκης, ὁ 
Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημαν-
δηράκης, Ἀντιδήμαρχοι, φορεῖς τοῦ τόπου 
μας καί εὐσεβεῖς πιστοί ὅλων τῶν ἡλικιῶν.
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«Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι εἶχαν ὡς στόχο τή 
Δόξα τοῦ Θεοῦ καί ἐνεργοῦσαν μέσα στό 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τήν Ἐκκλησία καί αὐτή 
ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ὁμοιάσουμε νά 
γίνουμε ἕνα μέ τόν Χριστό, ἕνα μέ τήν 
Ἐκκλησία.

Ἡ σημερινή ἑορτή μᾶς διδάσκει ὅτι 
πρέπει νά πορευθοῦμε στά βήματα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί νά προσφέρουμε 
πάντα τήν ἀγάπη μᾶς δωρεάν στόν συνάνθρωπό μας», τόνισε μεταξύ ἄλλων στό 
κήρυγμα τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ πού τελέσθηκε στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό τῆς πόλεως, παρουσία Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί Εὐσεβῶν προ-
σκυνητῶν.

Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
«οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι διακονοῦσαν 

τούς ἀνθρώπους δωρεάν»

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη πραγματοποίησε τήν Πέμπτη 2 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὁ Διοικητής 
τῆς ΑΣΔΕΝ Ἀντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας συνοδευόμενος ἀπό τόν Διοικητή 
καί Ὑποδιοικητή τῆς 5ης Μεραρχίας Κρητῶν, στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 
κ. Δαμασκηνό.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τόν κ. Δεμέστιχα, τοῦ εὐχή-
θηκε καλή ἐπιτυχία καί δύναμη στά δύσκολα καθήκοντα πού ἔχει ἀναλάβει εἰδικά 
αὐτούς τούς χαλεπούς καιρούς.

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Διοικητοῦ ΑΣΔΕΝ 
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
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Σαράντα ἡμέρες πέρασαν ἀπό 
τήν ἡμέρα πού ἔφυγε γιά τούς 
οὐρανούς ὁ μακαριστός Θεοχάρης 
Λιονάκης, κατά σάρκα πολυαγα-
πημένος πατέρας καί στήριγμα τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυ-
λαίου, Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Καθηγου-
μένου τῆς Μονῆς κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἑκατοντάδες πρόσωπα ἔδωσαν 
τό παρών γιά νά συμπαρασταθοῦν 
στόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δο-

ρυλαίου κ. Δαμασκηνό καί τήν οἰκογένειά του, τό Σάββατο τό ἀπόγευμα ὅπου 
τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου, καί προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστό-
μου συμπροσευχουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως ἀλλά καί ἄλλων Μητροπόλεων. Μετά τό πέρας τοῦ 
Ἑσπερινοῦ ὁμίλησε μέ λόγια συγκινητικά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρικά-
λων γιά τόν μακαριστό Θεοχάρη καί γιά τόν πόνο πού βιώνει ὅλο αὐτό τόν καιρό 
ὁ συμφοιτητής καί καλός του φίλος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός. Τρισά-
γιο ἐπί τοῦ Μνήματος τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός.

Τήν Κυριακή 5 Ἰουλίου, πρώτη Κυριακή του Ἰουλίου πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ-
τάζει τήν σύναξη πάντων 
τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων 
Ἁγίων τελέσθηκε Πολυαρχι-
ερατικό Συλλείτουργο ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρί-
ου Καστελλίου καί Βιάννου 
κ. Ἀνδρέου καί Συλλειτουρ-
γούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί 
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβα-

Χιλιάδες συλλυπητήριες εὐχές
 στήν μνήμην τοῦ κατά σάρκα πατέρα 

τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου



53

σμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί 
Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ. Κυρίλλου.

Πλῆθος Κληρικῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα 
καί τό ἐξωτερικό ἔλαβαν ἐπίσης μέρος 
στό Πολυαρχιερατικό Συλλειτουργό 
ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχούμενοι 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενεί-
ας κ. Εἰρηναῖος, ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκο-
νος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχεί-
ου π. Θεόδωρος Μεϊμάρης, Κληρικοί καί Μοναστικές Ἀδελφότητες, Ἡγούμενοι 
καί Ἡγουμένες.

Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριάκου Μητσοτά-
κη, ἐκπροσώπησε ἡ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Λία Μενδώνη, ἐνῶ τό παρών ἔδωσαν 

ἐπίσης ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. 
Βασίλειος Διγαλάκης, ἡ Βουλευτής 
κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ὁ Βουλευ-
τής κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, ὁ 
πρώην Ὑπουργός κ. Χρῆστος Μαρ-
κογιαννάκης, ὁ Περιφερειάρχης 
Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, 
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. 
Νικόλαος Καλογερῆς, ὁ Ὑπαρχηγός 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἀντι-
στράτηγος Ἀνδρέας Δασκαλάκης, 
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης πολιτισμοῦ 

κ. Κων/νος Φασουλάκης, ὁ Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ὁ 
Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ο.Α.Κ. κ. 
Ἐλευθέριος Κοπάσης, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ο.Α.Κ. κ. Ἄρης Παπαδογιάν-
νης, ὁ Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου Χανίων Γεώργιος Μπέας καί ὁ Ὑποδιοικητής 
Ἐμμανουήλ Μπολώτης, Ἀντιδήμαρχοι, 
δημοτικοί καί περιφερειακοί σύμβουλοι, 
οἱ Διοικητές τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς 
115 Π.Μ. καί τοῦ Πεδίου Βολῆς Κρήτης, ὁ 
Ἀστυνομικός Δ/ντής Χανίων κ. Γεώργιος 
Λυμπινάκης, Ἀξιωματικοί τῶν Σωμάτων 
Ἀσφαλείας, ὁ γνωστός Ποινικολόγος κ. 
Σάκης Κεχαγιόγλου, τοπικοί ἄρχοντες καί 
φορεῖς, ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, 
φίλοι καί συγγενεῖς.



54

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς 
καί χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου

Μέ λαμπρότητα ἑορ-
τάστηκε ἡ Ἁγία Κυριακή 
στό γραφικό ὀρεινό πα-
ρεκκλήσι στό Ντερέ Κυ-
δωνίας ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Δημήτριος Κλεοβούλου, μέ 
πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Πρίν τῆς Ἀπολύσεως ὁ 
Σεβασμιώτατος χειροθέτη-
σε σέ Πρωτοπρεσβύτερο 
τόν π. Δημήτριο, ἕναν ταπεινό Κληρικό τῆς Μητροπόλεως ὁ ὁποῖος διακρίνεται 
γιά τήν ἀγάπη καί τήν διακονία του πρός τό ποίμνιο.
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Δορυλαίου Δαμασκηνός:  
«θές νά πολλαπλασιάσεις, διαίρεσε»

Μέ λόγια ἀγάπης μίλησε πρός ὅλο τόν 
κόσμο πού παρευρέθηκε στήν ἑορτή ἀγά-
πης καί φιλανθρωπίας τήν Τετάρτη 9 Ἰουλί-
ου ἐ.ἔ. πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἐνορία 
Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν, ὁ Πρω-
τοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμα-
σκηνός.

Ζοῦμε δύσκολους καιρούς καί θά ζήσου-
με ἀκόμη δυσκολοτέρες ἡμέρες μέ τήν παν-
δημία τοῦ covid.

Τά συσσίτια τῆς Μητροπόλεώς μας δο-
κιμάζονται, ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά στηρίξει τούς 
συνανθρώπους μας. Στή ζωή, ἄν θέλου-
με νά πολλαπλασιάζουμε, πρέπει νά δι-
αιροῦμε, τόνισε μεταξύ ἄλλων.

Εἶναι μία ἀντιφατική ἔκφραση, ἀλλά 
αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ὅσο δίνεις τόσο 
σοῦ δίνει ὁ Θεός. Τό ἔχουμε ζήσει πολ-
λές φορές καί θά συνεχίσουμε μέ τήν 
ἀγάπη νά τό ζοῦμε.

Ἑκατοντάδες συνανθρώπων μᾶς 
ἔδωσαν τό παρών καί σέ αὐτή τήν φι-
λανθρωπική συγκέντρωση πού ἔχει μο-
ναδικό σκοπό νά βοηθήσει τόν συνάνθρωπο καί ἀναγκεμένο ἀδελφό μας.
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Χειροτονία Πρεσβυτέρου 
ἀπό τόν Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνό

Στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Βαρυ-
πέτρου τελέσθηκε τό Σάββατο 12 Ἰουλίου 
ἐ.ἔ. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου κ. Δαμασκηνοῦ.

Κατά τή διάρκεια τῆς Ἀρχιερατικῆς 
Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ὑπό τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡ εἰς Πρεσβύ-

τερον χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἐλευθερίου Ξεκουκουλωτάκη ὁ ὁποῖος θά διακο-
νεῖ ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς στόν Ἱερό αὐτό Ναό καί Ἐνορία.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμμετεῖχαν Κληρικοί ἀπό τήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας καθώς καί ἀπό ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις, ἐνῶ πλῆθος λαοῦ παρα-
βρέθηκε, προσευχήθηκε, με-
τέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων καί εὐχήθηκε στόν 
νεοχειροτονηθέντα Κληρικό 
θεάρεστη καί καρποφόρα δι-
ακονία.

Νά σημειώσουμε ὅτι στίς 
πατρικές συμβουλές πού 
ἀπηύθυνε στόν χειροτονηθέ-
ντα ὁ Σεβασμιώτατος δόθηκε 
ἰδιαίτερη βαρύτητα στήν ἀγά-
πη, πού ὡς τρόπος ζωῆς πρέ-
πει νά διέπει τόν προσωπικό 
ἀλλά καί δημόσιο βίο τῶν 
Ἱερέων, τόσο στήν ἐκκλησια-
στική τους διακονία ὅσο καί 
στήν πνευματική τους προ-
σφορά.

Παράλληλα εὐχαρίστη-
σε τόν Παν. Ἀρχιμ. Δωρόθεο 
Χαροκοπάκη, τόν μέχρι τώρα 
ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Βαρυ-
πέτρου, γιά τήν προσφορά 
καί διακονία του στήν Ἐνορία.
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Ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας
 τοῦ  Ἁγ. Νικολάου Πλανᾶ 

καί Χειροθεσία Ἀρχιμανδρίτου 
στήν Ἁγία Τριάδα τῶν Τζαγκαρόλων

Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ λαός τῶν Χανίων ὑποδέχθηκαν 
τό Σάββατο 12 Ἰουλίου στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων, τήν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανά, προ-
ερχόμενη ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ, τῆς ὁδοῦ Βουλιαγμένης τῶν 
Ἀθηνῶν, τήν ὁποία κόμισε εἰς ἐκ τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Πα-
σπαλιάρης.

Τό ἱερό λείψανο ἔφτασε νωρίς τό ἀπόγευμα στή Μονή συνοδευόμενο ἀπό 
ἄνδρες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί δικυκλιστές τῆς ὁμάδος VStorm Greek 
riders Χανίων, καί τό ὑποδέχθηκε στά προπύλαια τῆς Μονῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός.
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Κρητικοί καί Κρητικοποῦλες προ-
σέφεραν στόν π. Γεώργιο Πασπαλιάρη, 
τόν ὁποῖο ὑποδέχθηκε ὁ Καθηγούμε-
νος τῆς Μονῆς Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, μέ 
τήν ἄφιξή του στή Μονή μία ἀνθοδέ-
σμη γιά τό καλωσόρισμα καί μία παρα-
δοσιακή ὑφαντή πετσέτα.

Στή συνέχεια τελέσθηκε ἐπίσημη 
Δοξολογία στό Καθολικό τῆς Μονῆς 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου καί ἀκολούθησε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ 
Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς ἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης 
καί τῆς εἰκόνος τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καί τῶν Ὁσίων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν 

Νέων Ἀσκητῶν καί ἀρτοκλασία ὑπό τοῦ 
Καθηγουμένου τῆς Μονῆς. Τό παρών στήν 
Ἀκολουθία ἔδωσε πλῆθος Κληρικῶν, ὁ Κα-
θηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου 
Γέροντας Βαρθολομαῖος μέ τήν συνοδεία 
του, ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἑλένη Ζερβουδά-
κη, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 
καί τοῦ τμήματος Σαμαρειτῶν τοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ καί ἑκατοντάδες εὐσεβῶν προ-
σκυνητῶν.

Πρίν τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Θεοφιλέστατος χειροθέτησε σέ Ἀρχιμανδρίτη 
τόν ἀδελφό τῆς Μονῆς Ἱερομόναχο π. Νεκτάριο Βαϊγκούση ἕναν Κληρικό ταπει-
νό, ἐργατικό ὅπου ὅτι τοῦ ἀναθέσει ἡ Ἐκκλησία μας τό διεκπεραιώνει μέ ἀπόλυτη 
ἐπιτυχία, ὅπως ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὁ Θεοφιλέστατος.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
γιά τήν Παναγία τήν Τριχεροῦσα 

καί τούς Ἁγίους Πατέρες προστάτες 
τῆς  Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος

Μέ λαμπρότητα καί μονα-
στηριάκη τάξη ἑορτάσθηκε ἡ 
ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Τρι-
χερούσης καί τῶν Ἁγίων της 
Προστατῶν καί τοπικῶν Ὁσί-
ων Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν 
Νέων Ἀσκητῶν καί τῆς μνήμης 
τοῦ λαοφιλοῦς καί προσφάτως 
ἁγιοκατατεχθέντος Ὁσίου Παϊ-

σίου τοῦ Ἁγιορείτου στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τρι-
άδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλειτουργό ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ συλλειτουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Καθηγουμένου τῆς 
Μονῆς κ. Δαμασκηνοῦ, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων 
Μητροπόλεων ἀνάμεσά τους ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγί-
ου Ὄρους Γέροντας Βαρθολομαῖος.

Τήν πανήγυρη τίμησαν μέ τήν παρουσία τους Διοικητές τῶν Ἐνόπλων Δυνάμε-
ων, ὁ Δ/ντής προσωπικοῦ τῆς Βουλευτοῦ κ. Ντόρας Μπακογιάννη, κ. Παναγιώτης 
Ἀντωνόπουλος, ὁ γνωστός καλλιτέχνης κ. Μανώλης Κονταρός καί πλῆθος κόσμου.
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Ἑκατοντάδες πιστοί στήν ὁμιλία 
γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο Πλανᾶ

Πλημμύρισε ἀπό κόσμο ὁ 
αὔλειος χῶρος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρό-
λων τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα, 
ὁ ὁποῖος προσῆλθε γιά νά πα-
ρακολουθήσει τήν πνευματική 
ὁμιλία γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο 
Πλανᾶ.

Ὁμιλητής ἦταν εἷς ἐκ τῶν 
ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ Πρωτ. Γε-
ώργιος Πασπαλιάρης.

Τόν π. Γεώργιο καλωσόρισε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κ. Δαμασκηνός.

Πλῆθος κλήρου καί λαοῦ, ἀνάμεσά τους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός, παρακολούθησαν τήν ὄμορφη πνευματική ὁμιλία ἡ ὁποία ἀναφερόταν 
στήν ἁγιασμένη ζωή ἑνός ταπεινοῦ ἱερέα μέ μεγάλο πνευματικό ἀνάστημα.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας πραγματοποιήθηκε μετά κωδωνοκρουσιῶν ἡ ἀνα-
χώρηση τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου πού ἦταν πραγματική εὐλογία γιά τόν τόπο μας.
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Κυδωνίας καί  Ἀποκορώνου Δαμασκηνός: 
«ἀσέβεια καί πολιτισμική κατάπτωση 

ἡ ἀπόφαση γιά τήν Ἁγία Σοφία»
Ἀσέβεια καί πολιτιστική κατάπτωση καί βαρβαρότητα στήν ἱστορία χαρακτή-

ρισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός τήν ἀπόφαση τῆς Τουρκικῆς 
Κυβερνήσεως ὥστε νά μετατραπεῖ σέ τζαμί ἡ Ἁγία Σοφία, ἡ ὁποία ὅπως τόνισε 
μεταξύ ἄλλων στή συνάντηση πού εἶχε μέ πρόεδρο τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» 
τήν Τρίτη 14 Ἰουλίου γιά τίς ἐκδηλώσεις πού θά διοργανωθοῦν γιά τόν ἑορτασμό 
τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Ἡ Ἁγία Σοφία ἀποτελεῖ ἕνα μνημεῖο παγκοσμίου κληρονομιᾶς καί ὄφειλαν νά 
τό σεβαστοῦν ὅπως σεβόμαστε καί ἐμεῖς ὅλα τά μνημεῖα πού ἔχουμε καί ἰδιαιτέ-
ρως στήν πόλη μας πού ἔχουμε τόσα πολλά.

Σχετικά μέ τίς ἐκδηλώσεις γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 τό-
νισε ὅτι ὑπάρχουν τόσες ἱστορίες πού ἀπό τήν πλευρά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας 
εἶναι εὐκαιρία νά τίς ἀναδείξουμε.
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Λαμπρός ἑορτασμός 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας στά Χανιά

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε 
ἡ Ἁγία Μαρίνα στήν Μητρόπολή 
μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ 
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ. Δαμασκηνός τέλεσε τόν 

πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό στήν περιοχή Κόκκινο Μετόχι ὅπου διακονεῖ ὁ π. 
Εὐάγγελος Γενάρης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνας ὅπου διακονεῖ ὁ Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. 
Γεώργιος Περάκης, στήν ὁμώνυμη περιοχή τῶν Χανίων καί τέλεσε πανηγυρική 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τῆς Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς 

στήν Μητρόπολή μας
Μέ λαμπρότητα καί πανηγυρική Ἀρχιερατική 

Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος 
κήρυξε τό Θεῖο Λόγο καί παρουσία πλειάδος 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τελέσθηκε τήν 
Τετάρτη 22 

Ἰουλίου ἡ ἑορτή τῆς Ἰσαποστόλου Ἁγίας Μα-
ρίας τῆς Μαγδαληνῆς στόν φερώνυμο Ἱερό 
Ναό στή Χαλέπα Χανίων.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ 
μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Εὐμενείας καί Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Γουβερνέτου κ. Εἰρηναίου.



63

Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
στίς Καλύβες Ἀποκορώνου

Μέ ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστική λα-
μπρότητα καί ἱεροπρέπεια τελέστη-
κε χθές Σάββατο 25 Ἰουλίου, ὁ Μέγας 
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενο-
μάρτυρος Παρασκευῆς τῆς θαυμα-
τουργοῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῶν 
Καλυβῶν Ἀποκορώνου.

Πιστοί ὅλων τῶν ἡλικιῶν ὑπερεπλή-
ρωσαν τόν περικαλλέστατο Ἱερό Ναό, 
ἐνῶ οὐρές πιστῶν σχηματίστηκαν στόν 

αὔλειο χῶρο γιά νά προσκυνήσουν τήν Ἱερή Εἰκόνα τῆς Ἁγίας παρθενομάρτυρος 
Παρασκευῆς.

Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς καί τόν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ πρωτο-
πρεσβύτερο π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
τῆς περιοχῆς.

Ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός τῶν Χανίων, ὅπως καί στόν Ἑσπερινό, ἔτσι 
καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα, συμμετεῖχε ἀθρόα στήν λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτο-
συγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνός, πλαισιούμενος ἀπό Ἱερεῖς τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως.
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Ἡ ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Παντελεήμονος
 καί 11 χειροθεσίες

Σέ πανηγυρική ἀτμόσφαιρα ἑορτάστηκε καί 
φέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα τοῦ 
Ἰαματικοῦ στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό στή Χα-
λέπα Χανίων.

Πολλοί κάτοικοι τῆς περιοχῆς πού εὐλα-
βοῦνται καί τιμοῦν ἰδιαιτέρως τόν Ἅγιο Παντε-
λεήμονα ἔδωσαν τό παρών ἀνάμεσά τους καί ὁ 
Βουλευτής κ. Μανοῦσος Βολουδάκης.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς Δευτέρα 27 Ἰουλίου τε-
λέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε 11 ἄτομα πού διακονοῦν 
στό Ναό στόν βαθμό τοῦ Ἱεροψάλτου καί κατόπιν πραγματοποιήθηκε ἡ λιτανεία 
τῶν ἱερῶν λειψάνων καί τῆς Ἁγίας Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου πρός εὐλογία τῶν πιστῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ. Ὁ ἱε-
ρέας τοῦ ναοῦ Πρωτ. Δημήτριος Καταπίδης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου καθώς καί τούς Ἱερεῖς πού 
τίμησαν τόν Ἅγιο Παντελεήμονα.
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Πανηγύρισε στά Χανιά 
ἡ  Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου

Πηγή παρηγοριᾶς, στίς δύσκολες 
ἡμέρες, πού ζοῦμε, εἶναι καί ἡ Ἁγία 
Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου μέ τά πολλά 
θαύματα, πού καταγράφονται ἀπό δι-
άφορες μαρτυρίες καί τῆς ὁποίας τή 
μνήμη ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει στίς 28 
Ἰουλίου.

Μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλο-
πρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Ὁσί-
ας Μητρός ἡμῶν Εἰρήνης τῆς ἐκ Καπ-
παδοκίας ἀσκησάσης ἐν τῇ Μονῇ Χρυ-

σοβαλάντου, στό Πασακάκι Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Πετράκης.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε-

ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ παρουσία πλή-
θους κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί συμπροσευχουμένων εὐλαβῶν Χρι-
στιανῶν πού ἦρθαν νά προ-
σκυνήσουν τήν χάρη τῆς Ἁγίας 
Εἰρήνης.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ μέ-
γαλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκε-
λεύων τῆς Μητροπόλεως κ. 
Δαμασκηνός, συμπροσευχου-
μένων πλήθους Κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεως.

Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολου-
θίας ὁ Ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ προσέφερε στόν Θεοφιλέστατο ἕνα 
Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας εὐχόμενός του νά συνεχίσει τόν ἄξιο 
δρόμο πού εἶχε χαράξει καί ὡς Πρωτοσύγκελλος, καλωσορίζοντας τόν παράλλη-
λα στήν Ἐνορία πού προσῆλθε ὡς Ἐπίσκοπος πρώτη φορά.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησε τόν ἄξιο πολύτεκνο καί 
καλλίτεκνο Κληρικό τῆς Μητροπόλεώς μας, εὐχόμενός του καί ἐκεῖνος μέ τή σει-
ρά του καλό πνευματικό ἀγώνα στά νέα του καθήκοντα ὡς προϊστάμενος τῆς 
Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Εἰρήνης πού εἶναι μοναδική στήν Μητρόπολή μας.
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Συνάντηση τῶν ἀποφοίτων 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης 
στήν Ἁγία Τριάδα τῶν Τζαγκαρόλων

Τούς δυνατούς δεσμούς φιλίας 
ἀπέδειξαν καί τίμησαν καί ἐφέτος 
οἱ ἀπόφοιτοι πού ἀποφοίτησαν 
πρίν πενήντα ἑπτά χρόνια ἀπό τήν 
Ἐκκλησιαστική Σχολή τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, στήν ἐτήσια συνάντησή 
τους πού πραγματοποιήθηκε τήν 
Πέμπτη 30 Ἰουλίου ἐ.ἔ., στήν Ἱερά 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 
Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζα-
γκαρόλων.

Οἱ ἀπόφοιτοι πού μαζεύτηκαν 
μετά ἀπό πενήντα ἑπτά χρόνια ξαναθυμήθηκαν τά μαθητικά τους χρόνια καί προ-
σευχήθηκαν στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου πραγματοποιήθηκε λαμπρή 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ. Δαμασκηνοῦ καί συμπρο-
σευχουμένου τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Καθηγου-
μένου τῆς Μονῆς Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
καλωσόρισε μέ λόγια ἐγκάρδια 
τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπί-
σκοπο Κρήτης, πού διετέλεσε 
ἀπόφοιτος καί σχολάρχης στήν 
Ἐκκλησιαστική Σχολή καί εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαίου 
πού φιλοξένησε στή Μονή ὅλες τίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις στήν ἐτήσια αὐτή σύ-
ναξη ἀποφοίτων.

Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης συνεχάρη τήν πρω-
τοβουλία αὐτῆς τῆς συνάξεως, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, 
πού συνεχίζει τήν παράδοση τῆς συνάξεως καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δο-
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ρυλαίου γιά τίς νέες πρωτοβου-
λίες καί ἔργα πού κάνει στήν 
ἱστορική αὐτή Μονή, τούς συ-
ντελεστές καθώς καί ὅλους 
πού ἦρθαν καί συμμετεῖχαν στή 
σύναξη αὐτή ἀψηφώντας τήν 
ἀπόσταση.

Στή συνέχεια ἀκολούθησαν 
ὁμιλίες μέσα στό ναό μέ κεντρι-
κό ὁμιλητή τόν Ἄρχοντα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰω-
άννη Τσερεβελάκη, καθώς καί 
στήν Τραπεζαρία τῆς Μονῆς, 
ἐνῶ οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν παράθεση γεύματος στήν Τραπεζαρία 

τῆς Μονῆς, προσφορά ἀγάπης 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μέ τήν ἐπι-
μέλεια καί σπουδή τοῦ Θεο-
φιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δα-
μασκηνοῦ καί τοῦ Προέδρου 
ἀποφοίτων Πρωτ. Ἀντωνίου 
Σαπουνάκη καί τοῦ Διοικητι-
κοῦ Συμβουλίου.

Νωρίτερα τελέσθηκε τρισά-
γιο στό μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ 
ἀοίδιμο Ἐπίσκοπο Κισάμου καί 
Σελίνου Γεράσιμο Στρατηγάκη 
στόν ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένη 
ἡ φετινή ἐπέτειος καί γιά τόν 
ὁποῖο ὁμίλησε ὁ Καθηγητής κ. 
Εὐάγγελος Δελάκης.

Στήν Τραπεζαρία τῆς Μονῆς 
ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀποφοίτων 
τίμησε μεταξύ ἄλλων μέ τιμη-
τική Εὐαρέσκεια τοῦ Συμβου-
λίου τόν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη καί τόν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Δορυλαίου, ἐνῶ τι-
μητικοί ἔπαινοι ἀπονεμήθηκαν 
σέ παλαιούς ἱεροσπουδαστές 
καί καθηγητές Κληρικούς καί 
Λαϊκούς.
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Ἐπιμνημόσυνη Δέηση 
γιά τά θύματα τοῦ πλοίου ΤΑΝΑΪΣ

Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τά θύματα τοῦ ΤΑΝΑΪΣ, στό Μνημεῖο Τάναϊς, στήν 
Ἀκτή Μιαούλη, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός. Στή συ-
νέχεια ἐπιμνημόσυνες δεήσεις 
τελέσθηκαν καί ἀπό τόν Σο-
φολογιώτατο Ραββίνο Ἀθηνῶν 
κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν καί τόν 
Ἐφημέριο π. Λούκα Ρωμάνι, 
ἐκπρόσωπο τῆς Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας Χανίων. Ἀκολού-
θησαν Χαιρετισμοί ἀπό: τόν 
Ἀντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. 
Νικόλαο Καλογερῆ τό Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, τόν Πρέσβη 
τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Γιόσι Ἀμράνι, τόν Ἐκπρόσωπο τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλι-
τικοῦ Συμβουλίου Ἑλλάδας κ. Βίκτωρα Ἐλιέζερ τήν Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. ΑΜΚΕ «Ἔτς 
Χαγιίμ» κα Βασιλική Γιακουμάκη.

Ἐπίσκεψη τοῦ Διοικητοῦ  Ἀμερικανικῆς Εὐκολίας 
στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη πραγματοποίησε ὁ νέος Διοικητής Ἀμερικανικῆς Εὐκο-
λίας Βάσης Σούδας Πλοίαρχος Rafael Facundο στόν Σεβασμιώτατο Ποινενάρχη κ. 
Δαμασκηνό.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν κ. Διοικητή ὑγεία σωματική καί πνευματική 
καί καλή δύναμη στά νέα του καθήκοντα.

Μετά τό πέρας τῆς συζητήσεως πραγματοποιήθηκε ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν 
δώρων.
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Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
 στή Μητρόπολή μας

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ 
μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Με-
ταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
στήν Μητρόπολή μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δαμα-
σκηνός προεξῆρχε στόν πανηγυρικό 
Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς Ἐνορίας 
Ξηροστερνίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γρηγό-
ριος Τζαγκαράκης.

Στό Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Τιμίου Προδρόμου 
Κορακιῶν Ἀκρωτηρίου ὁ 
Πρωτοσυγκελλεύων τῆς 
Μητροπόλεως καί Καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατρι-
αρχικῆς καί Σταυροπηγι-
ακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Δο-
ρυλαίου κ. Δαμασκηνός, 
τέλεσε τόν πανηγυρικό 
Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, συ-
μπροσευχουμένης τῆς Κα-

θηγουμένης Γερόντισσας Θεοφόρας καί τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος 

ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Σκινέ Κυδωνίας 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Νικόλαος Λαδό-
πουλος, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας 
χοροστάτησε στόν μεθεόρτιο Ἑσπερινό 
στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στά Περιβόλια 
Χανίων ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Σπυρίδω-
νας Κουφός.
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Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
στίς Βρύσες Ἀποκορώνου

Τήν Κυριακή 9 Αὐγούστου τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στίς Βρύσες 
Ἀποκορώνου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ 
καί τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου τελέστηκε τό Μνημόσυνο 
τοῦ μακαριστοῦ Ἰωάννου Κονταράκη πατρός τοῦ γνωστοῦ Καλλιτέχνου Μανώλη 
Κονταροῦ.

Τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν

Μέ δέουσα λαμπρότητα, κατάνυξη καί Νυχτερινή Ἀρχιερατική Ἱερά Ἀγρυπνία 
τελέστηκαν μέ ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα, τήν Πέμπτη 13 Αὐγούστου ἐ.ἔ. τά 
προεόρτια της Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λενταριανῶν ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυ-
γκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δα-
μασκηνοῦ.
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Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος  
στήν  Ἱ. Μονή  Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων

Τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος 
τῶν Τζαγκαρόλων στό Ἀκρωτήρι 
Χανίων ἐπισκέφτηκε σήμερα τό 
πρωί ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλά-
δος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί 
μέ τήν σύζυγό του Μαρέβα καί τόν 
υἱό του Κων/νο, ὅπου παρέστη συ-
μπροσευχούμενος στήν Ἀρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία πού τέλεσε γιά 
τήν Θεομητορική ἑορτή τῆς Πα-
ναγίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-

πος Δορυλαίου καί Καθηγούμενος τῆς Μονῆς  
κ. Δαμασκηνός.

Στήν συνοδεία τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἦταν 
καί ὁ γνωστός ποινικολόγος κ. Σάκης Κεχαγι-
όγλου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θε-
οφιλέστατος ξενάγησε τόν Πρωθυπουργό στίς 
ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς ὅπου καί ὁ ἴδιος ἔχει 
δείξει μεγάλο ἐνδιαφέρον καί ἔχει ἀναλάβει μέ 

προσωπικές ἐνέργειες γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ Μοναστηριοῦ.
Πρίν τήν ἀναχώρηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὁ Θεοφιλέστατος προσέφερε στήν σύ-

ζυγο τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Μαρέβα, γιά τήν ἑορτή της, μία εἰκόνα τῆς Παναγίας.



72

Τά Χανιά ἑόρτασαν τήν Παναγία
Μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα τιμήθη-

κε ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
σέ ὅλο τό μῆκος καί πλάτος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, μέ συμμετοχή τοῦ πιστοῦ 
Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τόσο σέ Ἐνορίες, μικρά 
Παρεκκλήσια, ἀλλά καί Ἱερές Μονές, οἱ 
ὁποῖες ἰδιαιτέρως τιμοῦν τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός ἀνήμερα τῆς Παναγίας ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου στό Ἀρώνι Ἀκρωτηρίου. Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ 
οἰκεῖος Ἐφημέριος Πρεσβ. Μιχαήλ Κογιαννάκης, ὁ Πρωτ. Ἀντώνιος Κουκουρά-
κης, ὁ Πρωτ. Ἰωάννης Τουρλίτης καί ὁ Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης. Πρίν 
τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σέ 
Πρωτοπρεσβύτερο τόν ἐφη-
μέριο τῆς Ἐνορίας π. Μιχαήλ 
Κογιαννάκη.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου στόν Πλατανιά Κυδωνί-
ας τελέστηκε πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός συ-
μπροσευχουμένου τοῦ οἰκείου 
Ἐφημερίου Πρωτ. Δημητρίου Παρασκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρό-
που Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Γεωργίου Περάκη καθώς καί τοῦ Διακόνου Ἐλευθε-
ρίου Ξαγοραράκη.

Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας γυναῖκες τῆς Ἐνορίας ἔψαλλαν κατανυκτικά τά 
ἐγκώμια πρός τήν Παναγία μας.
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Συνάντηση ἀποφοίτων μετά ἀπό 25 χρόνια
Στήν Ἱερά Πατριαρχική καί 

Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης στόν 
Ἅγιο Ματθαῖο, συναντήθηκαν μετά 
ἀπό 25 χρόνια γιά πρώτη φορά οἱ 
ἀπόφοιτοι, σέ μία συνάντηση πού 
θά εἶναι καί ὁ θεμέλιος λίθος καί 
γιά μελλοντικές ἐτήσιες συναντή-
σεις.

Νωρίς τό πρωί στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Ματθαίου τελέσθηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκελ-
λεύοντος τῆς Μητροπόλεώς μας Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμα-
σκηνοῦ, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε τήν προσπάθεια τῆς συνάντησης καί ἐπανένωσης, με-
ταφέροντας παράλληλα τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος βρίσκεται στό Ἅγιο Ὄρος.

Στή συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος ὁ ὁποῖος 
εἶχε διατελέσει καί Διευθυντής τῆς Ἑστίας στόν 
Ἅγιο Ματθαῖο, εὐχαρίστησε τούς καθηγητές 
καί τούς ἀποφοίτους πού ἔδωσαν τό παρών 
ἐρχόμενοι ἀπό κάθε πλευρά τῆς Ἑλλάδος καί 
συνεχάρη τούς διοργανωτές καί συντονιστές 
τῆς συναντήσεως.

Κατόπιν ἀκολούθησε συζήτηση στήν τραπε-
ζαρία τῆς Σχολῆς καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλέ-

στατος προσέφερε πρός ὅλους τράπεζα ἀγάπης στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.
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Ἐκδημία ἱερέως π. Πέτρου Λογαρίδη 21/8/20
Μέ τά αἰσθήματα τῆς κατ’ ἄνθρωπον λύπης 

ἀγγέλεται ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ Ἱερέως Πέ-
τρου Λογαρίδη, Πρωτοπρεσβυτέρου καί Ἐφημερί-
ου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύ-
ρων Χανίων.

Ὁ π. Πέτρος ὑπῆρξε φιλακόλουθος, φιλόπονος, 
φιλάνθρωπος, πλήρως ἀσύνδετος μέ τίς πονηρίες 
τοῦ κόσμου τούτου, ἀναβαθμισμένος στά μυστή-
ρια τῆς ζωῆς, ἱκανός μέ τό παράδειγμά του νά δι-
δάξει καί νά ὁδηγήσει πρός τή σωστή κατεύθυνση.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέστηκε τό Σάββατο 
22-8-20 στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Νά εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή 
του ἐν χώρᾳ ζώντων καί νά συνεχίσει νά δέεται γιά τήν ἐνορία του καί τήν ἐπαρχία 
μας καί στό ὑπερουράνιο θυσιαστήριο.

Δορυλαίου Δαμασκηνός: «ἡ Παναγία μας  
μέ τήν Κοίμησή της κατατρόπωσε τόν θάνατο»
Στόν Ἅγιο Ὀνούφριο τῆς Ἐνο-

ρίας Κουνουπιδιανῶν ὅπου δια-
κονεῖ ὁ Πανοσιώτατος Ἀρχιμ. 
Νικηφόρος ἀπό τήν Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρό-
λων, τελέσθηκε τό Ἑσπέρας τοῦ 
Σαββάτου βραδινή Θεία Λειτουρ-
γία γιά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
χοροστατοῦντος τοῦ Πρωτοσυ-
γκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων.

Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ ὁ Ἐπιτάφιος τῆς Παναγίας μέ ἄνθη στολισμένος 
καί πίσω ἀπό αὐτόν γυναῖκες τῆς Ἐνορίας ἔψαλλαν τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας.
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Πανηγυρικός ἑορτασμός στόν Ἅγιο Κοσμᾶ 
τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου

Πανηγυρικά καί μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς στό παρεκ-
κλήσιο τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Κυριακή 23 καί τήν 
Δευτέρα 24 Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Πανηγυ-
ρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρω-
τοσυγκελλεύοντος τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμα-
σκηνοῦ.

Ἀπό εὐσεβεῖς πιστούς καί πα-
ραδοσιακές Φανουρόπιττες γέμι-
σαν οἱ Ναοί πού τιμοῦν τήν μνήμη 
τοῦ Μεγαλομάρτυρος καί θαυ-
ματουργοῦ Ἁγίου Φανουρίου,γιά 
νά πανηγυρίσουν τή μνήμη τοῦ 
Ἀθλοφόρου καί λαοφιλοῦς Ἁγίου 
καί νά ἀνάψoυν ἕνα κερί στή χάρη 
του, περπατώντας ὅσοι εἶχαν τάμα 
ἀμέτρητα χιλιόμετρα.

Στόν Ἅγιο Φανούριο Κάινας ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Χρῆστος Παπουτσάκης, 
τελέσθηκε ἀφ’ ἑσπέρας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ, συμπροσευχουμένων κληρικῶν τῆς 
περιοχῆς τοῦ Ἀποκόρωνα.

Ὁ Ἅγιος Φανούριος σύναξε τόν Χανιώτικο Λαό
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Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς στόν ἴδιο Ναό ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελ-
λεύων τῆς Μητροπόλεως κ. Δαμασκηνός τέλεσε 
πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν 
ὁποία ἔλαβαν μέρος κληρικοί τῆς περιοχῆς τοῦ 
Ἀποκόρωνα.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Κάτω Γαλατᾶ 
ὅπου διακονεῖ ὁ Πρωτ. Γεώργιος Σεργάκης τέλε-
σε τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, πανηγυρική 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, στήν ὁποία ἔλαβαν 
μέρος Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τήν Παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας 
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρ-

χοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ 
συμπροσευχουμένων κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεως.

Πρίν τό πέρας τῆς Ἀκολουθί-
ας ὁ π. Γεώργιος προσέφερε στόν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Δορυλαί-
ου ἕνα Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο ἕνα 
Ὠμοφόριο καί ἕνα ἐπιτραχήλιο, 
εὐχόμενός του καλή Ἀρχιερατική 
Διακονία στά νέα του Καθήκοντα.
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Στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Κορακιῶν τέλεσε πανη-
γυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό 
καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο, ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Δα-
μασκηνός γιά τήν ἑορτή τῆς ἀπο-
τομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, 
πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς 
Μητροπόλεώς μας καί συμπρο-
σευχουμένης τῆς Καθηγουμένης 

τῆς Μονῆς Θεοφόρας Μοναχῆς μετά τῆς ἀδελφότητος καί πλήθους προσκυ-
νητῶν, πού τήρησαν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν πανδημία τοῦ Covid-19.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τέλεσε πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὁ Θε-
οφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλε-
ως κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό Θεῖο Λόγο. Στήν Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως συμπροσευχουμένης τῆς 
Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Γερόντισσας Θεοξένης, τῆς Καθη-
γουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν Γερόντισσας Θεοφόρας 
μετά τῆς Ἀδελφότητας καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος 
τιμήθηκε στίς Κορακιές Ἀκρωτηρίου
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Πανηγυρικός ἑορτασμός 
τοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 

στήν Μητρόπολή μας
Μέ λαμπρότητα τά Χανιά καί ἡ 

Ἱερά μας Μητρόπολη τίμησαν τόν 
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί Βα-
πτιστή τοῦ Κυρίου μας.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς στόν ὁμώνυ-
μο Ἱερό Ναό τῆς Πόλεως ὅπου δια-
κονεῖ ὁ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζατζά-
νης, τελέσθηκε πανηγυρική Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. 
Δαμασκηνοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν 
ἴδιο Ναό τέλεσε πανηγυρικό Ἀρχιε-
ρατικό Ἑσπερινό ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος.

Στόν Ἱερό γραφικό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου στό Στύλο Ἀποκορώνου 
τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό 
Ἑσπερινό ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Πλατανιά καί Τρίμηνο Μνημόσυνο 

τοῦ μακαριστοῦ Θεοχάρους Λιονάκη
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Πλατανιά τελέστηκε τήν τελευταία Κυριακή 

τοῦ Αὐγούστου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρ-
χου κ. Δαμασκηνοῦ ὅπου ἔλαβαν μέρος καί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε σέ στενό οἰκογενειακό καί 
φιλικό κύκλο τηρώντας ὅλα τά μέτρα τῆς πολιτείας γιά τήν πανδημία, ἡ Ἀκολου-
θία τοῦ τριμήνου μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Θεοχάρους Λιονάκη κατά σάρκα 
πατρός τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου καί Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Μη-
τροπόλεως μας κ. Δαμασκηνοῦ, καθώς καί τῆς θείας του Εὐανθίας.

Τό παρών στή θρησκευτική σύναξη ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος Ἀποκορώνου κ. Χαρά-
λαμπος Κουκιανάκης, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ο.Α.Κ. κ. Ἄρης Παπαδογιάν-
νης, ὁ πρώην Δήμαρχος Κισάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, ὁ Διοικητής τοῦ Νοσο-
κομείου Χανίων κ. Γεώργιος Μπέας καί ὁ Ἀναπληρωτής Διοικητής κ. Ἐμμανουήλ 
Μπολώτης, καθώς καί ἄλλοι παράγοντες τοῦ τόπου μας, φίλοι καί συγγενεῖς.




